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Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 

Obs! Tid: Måndag den 12 december 2022, kl. 14.00 (se separat information) 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 

Ordförande: Göran Nilsson (M)  

Sekreterare: Siobhán Górny 

Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se. 

Förhinder 

Ledamot som inte kan delta vid sammanträdet kan mejla till siobhan.gorny@knivsta.se eller 
ringa 018-347023.  

 

Föredragningslista 

 

 
 

Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 

Förslag: Protokollet justeras den 19 december 2022 av ordföranden 
och justerare.  

  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-30 
- Lista delegationsbeslut 2022-10-14–2022-12-01 
- Lista inköpta konstverk 2018-2022  
- Visstidsanställda okt 2022 
- Tillsvidareanställda okt 2022 

  

5. Övriga anmälningsärenden 

- Beslut från Tierps kommunfullmäktige 2022-11-08, § 120, plan för Tierps 
kommuns ekonomi och verksamhet 2023-2025 

- IT-nämndens beslut § 17, 2022-11-25, Uppdaterad årsprognos 2022 
- IT-nämndens beslut § 18 2022-11-25, Sammanträdesplan för IT-nämnden 2023 
- Lönenämndens beslut § 17 2022-11-25, Uppdaterad årsprognos 2022 
- Lönenämndens beslut § 18  2022-11-25, Sammanträdesplan för lönenämnden 

2023 
- Socialnämndens beslut § 66, 2022-10-06, Verksamhetsberättelse och 

delårsbokslut 
- Socialnämndens beslut § 67, 2022-10-06, Yttrande till Inspektionen för vård och 

omsorg avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande 
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6. Informationsärenden 

a) Ekonomisk information 

  

Beslutsärenden 
  

7. Uppföljning av frivilliga resurser inom krishanteringen 

Tjänsteutlåtande 2022-11-14 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Ansvarig handläggare: Therése Lilja 

 

KS-2022/701 

8. Samverkansöverenskommelse mellan Knivsta kommun och 
Polisen 2023-2026 

Tjänsteutlåtande 2022-11-07 
Förslag till Samverkansöverenskommelse mellan Knivsta kommun 
och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta åren 2023-2026 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Ansvarig handläggare: Therése Lilja 

KS-2022/683 

9. Föreskrifter för arkiv i Knivsta kommun 

Tjänsteutlåtande 2022-10-06 
Föreskrifter för arkiv i Knivsta kommun KS-2022/596 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Ansvarig handläggare: Hanna Borgman 

KS-2022/596 

10. Ansökan om omställningsstöd 

Tjänsteskrivelse daterad 2022-11-16 
Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL21 
Beräkning ekonomiskt omställningsstöd september, daterad 2022-
11-16 

Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  

Ansvarig handläggare: Stina Desroses 

KS-2022/576 

11. Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2022 

Tjänsteutlåtande 2022-10-12 
Förslag till ny delegationsordningen för kommunstyrelsen 2022-10-
12 (med detaljerade ändringar) 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Ansvarig handläggare: Allar Piirsoo 

KS-2022/312 
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12. Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och 
nämnderna 

Tjänsteutlåtande 2022-11-14 
Besluthandling 2022-11-14, Förslag till reglemente  
Besluthandling 2022-11-14, Detaljerad beskrivning av ändringar för 
reglemente för kommunstyrelse och nämnder 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Ansvarig handläggare: Allar Piirsoo 

KS-2022/638 

13. Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och 
åtta kommuner i Uppsala län (Regionalt forum) 2023-2026 

Tjänsteutlåtande 2022-10-04  
Bilaga till överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala 
och åtta kommuner i Uppsala län: Regionalt forums prioriterade 
frågor 2023 
Förslag till en ny överenskommelse för regionalt forum  

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Ansvarig handläggare: Allar Piirsoo 

KS-2022/461 

14. Underlag för reservkraft 

Tjänsteutlåtande 2022-11-18 
Underlag för reservkraft  

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Ansvarig handläggare: Allar Piirsoo 

KS-2022/718 

15. Föreskrift om avgift för kopior av allmän handling m.m 

Tjänsteutlåtande 2022-10-12  
Förslag ny föreskrift om avgift för kopior av allmän handling m.m 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Ansvarig handläggare: Allar Piirsoo 

KS-2022/600 

16. Förlängning av förordnande som borgerlig vigselförrättare 

Tjänsteutlåtande 2022-11-11 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Ansvarig handläggare: Marlena Michanek 

KS-2022/703 

17. Textrevidering av avfallstaxa 2023 

Tjänsteutlåtande 2022-11-18 
Förslag på avfallstaxa 2022-11-18 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, 2022-11-07, § 112 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-10-04 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

KS-2022/712 
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Ansvarig handläggare: Siobhán Górny 

 

18. Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) 

Tjänsteutlåtande – 2022-10-21 
Cirkulär 22:25 från SKR med bilagor: 

1. SKR:s cirkulär 22:25 
2. Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal i 

lydelse 2022-10-01  
3. Ändring i KOM-KR i lydelse 2022-10-01 

(Förhandlingsprotokoll 2022-09-13) 
4. Ändringar i KOM-KR i lydelse 2022-10-01 

(Förhandlingsprotokoll 2022-06-21)  
5. Redogörelsetext avseende Överenskommelse om 

Kompetens- och omställningsavtal i lydelse 2022-10-01  
6. Partsgemensam kommentar avseende Överenskommelse 

om Kompetens- och omställningsavtal i lydelse 2022-10-01 
 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Ansvarig handläggare: Sara Svanfeldt 

KS-2022/656 

19. Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 
2023 

Tjänsteutlåtande 2022-11-10 
Förteckning slutattestanter 2023 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Ansvarig handläggare: Anna Östergren 

KS-2022/623 

20. Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 

Tjänsteutlåtande 2022-10-27 
Rapport Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2022  

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Ansvarig handläggare: Geli Lytter 

KS-2022/661 

21. Firmatecknare för Knivsta kommun 2023-2026 

Tjänsteutlåtande 2022-11-18 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Ansvarig handläggare: Siobhán Górny 

KS-2022/719 
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Handläggare 
Therése Lilja 

Tjänsteskrivelse 
2022-11-14 

Diarienummer 
KS-2022/701 

   

 

Kommunstyrelsen  

Uppföljning av frivilliga resurser inom krishanteringen 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen tar emot uppföljningen av ledamotsinitiativet om frivilliga resurser i 
krishanteringen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-23, KS- 2022/357 § 105, att bevilja ett ledamotsinitiativ 
från Boo Östberg (C) och gav förvaltningen följande uppdrag att se över hur civilsamhällets 
resurser kan bli en del i kommunens kris- och beredskapshantering för ett tryggare och mer 
hållbart samhälle. 

Förvaltningen har gjort en kartläggning av hur en FRG-struktur kan organiseras och 
implementeras. Kartläggningen har genomförts genom inhämtande av olika typer av 
information i relation till FRG. Informationen består av befintliga dokument och 
kommunikation med sakkunniga samt genom omvärldsbevakning i form av kontakt med 
kommuner som har en etablerad FRG eller är i uppstartsfas för att inrätta en FRG. 

 

Bakgrund 

Lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap har som syfte att kommuner och regioner ska 
minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i 
fredstid. En extraordinär händelse definieras enligt lagen som en händelse som avviker från 
det normala och utgör risk för en allvarlig störning – eller risk för allvarlig störning i 
samhällsviktiga funktioner, en händelse som kräver att regionen eller kommunen agerar 
skyndsamt.   

Att inrätta en frivillig resursgrupp (FRG) är inte reglerat i någon lag utan är frivilligt för 
kommuner att själva besluta om. Med lag 2006:544 i beaktande kan inrättande av en FRG 
vara en del i att minska sårbarheten i kommunen genom en ökning av personella resurser att 
nyttja i det sårbara läge som en kris kan innebära. Många FRG ingår i olika former av 
samverkan och använder sig av varandras ideella resurser i händelse av en 
samhällsstörning eller kris vilket kan bidra med möjligheten att även öka uthålligheten under 
ett längre tidsperspektiv. 
 

Kort om FRG 

Frivilliga resursgruppen, FRG, är en grupp individer som på frivillig basis stöttar och 
förstärker kommuner och regioners krishantering vid samhällsstörningar. FRG är ett 
avtalsbaserat koncept för att samla frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal 
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nivå. I dagsläget har ungefär hälften av landets 290 kommuner en FRG som står beredd att 
bidra när samhället drabbas av kris och påfrestningar.  

Syftet med att starta FRG är att ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid svåra 
påfrestningar. FRG avlastar kommunen vid situationer då ordinarie resurser inte räcker till 
och stärker banden mellan kommunen och dess invånare. FRG kan bidra med exempelvis 
samverkan och ledning, utrymning, Hjärt - lungräddning (HLR), (HLR), första hjälpen, 
hantering av nödvatten eller reservkraft och medmänskligt stöd till krisdrabbade. 

 
Organisering och aktivering av FRG 
 

Organisationsstruktur 

På nationell nivå har Sveriges Civilförsvarsförbund en samordnare för krisberedskap som 
stöttar i FRG-arbetet. Från och med början av 2023 kommer Civilförsvarsförbundet att inrätta 
ett särskilt kansli med uppdrag att stötta kommuner kring FRG-frågor.  

FRG lokalt består av medlemmar, ledare och ansvariga. FRG-ansvariga utgör länken mellan 
kommunen och FRG med ansvaret att rekrytera, planera och genomföra utbildningar för den 
frivilliga resursgruppen. FRG-huvudansvarig utses i samråd med kommunen. Erfarenhet av 
kommunalt arbete ses som positivt för en FRG-ansvarig. För att FRG ska fungera är det en 
grundförutsättning att hitta engagerade och motiverade personer som är villiga att ta rollen 
som FRG-ansvariga och driva FRG-arbetet.  
FRG-ledare är den person som är utsedd att leda FRG när gruppen aktiveras. I en FRG bör 
det finnas flera FRG-ledare för att minska sårbarheten.  

 
När en kommun beslutar sig för att inrätta en FRG skriver de avtal med en lokal frivillig 
försvarsorganisation, ofta Civilförsvarsförbundet.  
Organisationen för FRG kan se olika ut i olika kommuner. Större FRG har ofta en 
ledningsgrupp med undergrupper av ideella som har olika ansvarsområden. Andra 
kommuner har inte en ledningsgrupp utan istället flera FRG-ansvariga som samordnar de 
frivilliga. Kommunerna utser en eller flera kontaktpersoner som samverkar regelbundet med 
FRG-(huvud) ansvarig. Vilken funktion personen har inom kommunen varierar men ofta 
ligger ansvaret på beredskapssamordnare eller säkerhetssamordnare/säkerhetsstrateg.  
 
Rekrytering av frivilliga och planering samt genomförande av grundutbildning hanteras av 
den lokala frivilliga försvarsorganisation kommunen skrivit avtal med. Som regel får man in 
en tredjedel av de frivilliga när aktivering sker.  
 

Utbildning och kompetenskrav på FRG-frivilliga 

För att gå med i en FRG behöver man som regel tillhöra en av de 18 frivilliga 
försvarsorganisationer som bidrar till Sveriges militära och civila försvar (exempelvis 
Lottakåren, Svenska Brukshundsklubben eller Svenska Röda Korset). FRG-frivilliga ska vara 
lägst 18 år eller 16 år med målsmans och kommunens medgivande. Det är viktigt att frivilliga 
som rekryteras har lämplig erfarenhet, utbildning och personliga förutsättningar att klara de 
uppdrag som resursgruppen kan möta. FRG-frivilliga får gärna ha god lokalkännedom. 
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Aktivering av FRG 

Kommunen ansvarar för att aktivera FRG när de beslutar att behov finns. Kommunen 
behöver därför ha kontinuerlig och regelbunden kontakt och samverkan med FRG-gruppen. I 
Sigtuna kommun är det Tjänsteman i beredskap (TiB) som i första hand tar beslut om att 
aktivera FRG-resursgruppen.  

Det vanligast förekommande behovet av att aktivera FRG är vid samhällsstörningar och 
kriser. Gruppen kan då hjälpa till med exempelvis utrymning, informationsspridning, 
samverkan och ledning, organisera spontant tillströmmande frivilliga samt andra praktiska 
uppgifter såsom hantering av nödvatten och upprättande av samlingsplatser eller fasta 
trygghetspunkter. De kan även utbilda i Hjärt – lungräddning (HLR) och ge första hjälpen.  

 

Arbetsmiljöansvar  

Uppdragsgivaren, dvs. kommunen, ansvarar för arbetsmiljön då de vid aktivering av FRG blir 
arbetsgivare. Viktigt att dialog kring fysisk och psykosocial arbetsmiljö sker i dialog mellan 
FRG-ansvarig och kommunen kring det aktuella uppdraget.  

 

Samverkan mellan kommuner 

Vissa kommuner har gått samman i nätverk för att öka samverkan. De upplever samarbetet 
över kommungränserna som positivt och ser det som en värdefull möjlighet att utöka 
uthålligheten över en längre tid vid kriser genom att FRG-grupperna kan lånas emellan 
dessa kommuner och genom det förstärka varandras krisberedskap. Exempelvis ingår 

Sigtuna kommun i nätverket FRG Norr där 11 kommuner ingår.  

 

Lokaler 

Uppdragsgivaren (kommunen) ansvarar för att lokal finns tillgänglig vid insatser, övning och 
kommunspecifik utbildning. Inga särskilda krav på lokaler finns generellt men om lokalerna 
ska fungera som fasta trygghetspunkter i händelse av kris är det bra om de har tillgång till 
reservel och vattenförsörjning. Enligt samtliga tillfrågade kommuner är det positivt om 
lokalerna har någon form av förrådsutrymme med möjlighet till att förvara material och annat 
kopplat till FRG-verksamheten.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslut om att ta emot uppföljningen av ledamotsinitiativet har ingen ekonomisk konsekvens 
för kommunen. I det fall ett beslut om att inrätta en FRG tas kan en ekonomisk 
konsekvensanalys se ut enligt nedanstående. 

Kommunala resurser 

Omfattningen av kommunala resurser som krävs vid en implementering av FRG och det 
fortsatta kontinuerliga arbetet därefter beror på hur kommunen väljer att bygga upp 
organisationen internt, både kring förankring gentemot andra interna kontaktytor som kan 
involveras vid en aktivering av FRG och kring utarbetande av interna styrdokument och 
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processer. Resursbehovet från kommunens sida är också beroende på hur välfungerande 
och självgående den inrättade FRG-gruppen blir.  

De kommuner som förmedlat information i kartläggningen kring de resurser som krävts för 
dem har angett att det vid uppstart krävts lite mer resurser, upp till ca 25 % av en 
heltidstjänst och att det vid det fortsatta kontinuerliga arbetet krävts ca 10 % av en 
heltidstjänst.  

Kostnader 
 
Grundutbildning 
Grundutbildningen av frivilliga inom FRG finansieras av statliga medel, både för FRG-
ansvarig, FRG-ledare och grundutbildning av FRG-resurser (med vissa förbehåll). Det är 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som bekostar den lokala FRG-
grundutbildningen genom uppdragsmedel till Sveriges Civilförsvarsförbund som genomför 
grundutbildningen. Under grundutbildning utgår ingen ekonomisk ersättning till den som är 
deltagare. 
 
Material och utrustning 
Kommunen som aktiverar FRG svarar för nödvändig utrustning, utbildningslokaler och för 
ersättningen till FRG-resurserna när de har kallats in för att utföra arbetsuppgifter. Ersättning 
kan också utgå till FRG vid övning i kommunens regi. Behövs ytterligare ekonomiska medel 
utöver ovanstående har FRG en dialog med kommunen om det.  
 
Kostnad vid aktivering av FRG 

Vilken ersättning FRG-frivilliga ska erhålla när de aktiveras bestäms av varje kommun. 
Vanligt förekommande är att ersättningsnivå är i enlighet med ersättning för deltidsbrandmän 
enligt avtalet för Räddningstjänstpersonal i beredskap, s.k. RiB. Ersättning enligt RiB är en 
rekommendation men inget krav. Ersättningsnivån i enlighet med RiB är enligt avtal från 
2022 – 2024, § 5, och enligt det utgår ersättning vid tjänstgöring med 176,80 kr per timme. 
Ersättning enligt RiB utgår enbart när de ideella aktiveras in av kommunen på ett uppdrag.  

 

Kostnad vid medlemskap i samverkansnätverk 

Om medlemskap i FRG Norr ingås debiteras 1500 kr per år per kommun som avser 
kostnader för möten och övningar samt administrativa kostnader för den gemensamma 
hemsidan.  
 
Exempel: Uppsalas FRG får 10 000 kr årligen som kommunstyrelsen bekostar, att använda 
till administrering och utveckling av FRG-verksamheten samt genomföra lokalt finansierad 
utbildning av FRG.  

Det kan krävas lite extra stöd och resurser när FRG ska inrättas. FRG-ansvariga i flera andra 
kommuner har erbjudit Knivsta kommun sitt ideella stöd för att komma igång vid ett eventuellt 
beslut om att inrätta FRG.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-14, Kartläggning av FRG som frivillig resurs inom krishanteringen.  

 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Franzén 

Chef kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Beslut om att ta emot uppföljningen av ledamotsinitiativet har ingen påverkan på barn 
men i det fall ett beslut tas om att FRG ska inrättas kommer det att ha påverkan på barn.  
 
Åldersgränsen för att få vara med i en FRG som frivillig påverkar. Det finns ingen särskilt 
fastställd åldersgräns för att gå med i en FRG men praxis är lägst 18 år, eller 16 år med 
målsmans och kommunens medgivande. 
 
I de fall en kommun har en inrättad FRG som aktiveras vid en samhällsstörning eller kris 
påverkar det också barn genom att de enligt barnkonventionen har rätt att få sina 
mänskliga rättigheter tillgodosedda och inom ramen för det rätt till hälsa, skydd och stöd.  

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 
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Handläggare 
Therése Lilja 

Tjänsteskrivelse 
2022-11-07 

Diarienummer 
KS-2022/683 

   

 

Kommunstyrelsen  

Samverkansöverenskommelse mellan Knivsta kommun och Polisen 
2023-2026 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner samverkansöverkommelsen mellan Knivsta kommun och 
Polisen 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten ”Samverkan mellan Polis och Kommun - brottsförebyggande arbete utifrån 
överenskommelser”, skriven av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2013, uppger att 
samverkansöverenskommelser mellan kommuner och Polis infördes år 2008. 
Samverkansöverenskommelser syftar till att ge struktur till samverkan mellan bägge parter 
samt tydliggör vilka åtaganden parterna tar på sig i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet.  

Nuvarande samverkansöverenskommelse mellan Knivsta kommun och Polisen löper ut vid 
årsskiftet 2022/2023 och behöver förnyas för att möjliggöra och säkra ett fortsatt långsiktigt 
och hållbart brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan. 

 

Bakgrund 

Samverkansöverenskommelser ingår i en kunskapsbaserad arbetsmodell, Samverkan i 
lokalt brottsförebyggande arbete, och innehåller kartläggning, gemensam problembild, 
åtgärder och uppföljning. Arbetsmodellen är framtagen av BRÅ, Polisen och Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR). Målet med den kunskapsbaserade arbetsmodellen är att 
effektivisera det brottsförebyggande arbetet i samverkan. Samverkan i lokalt 
brottsförebyggande arbete och arbetet med samverkansöverenskommelser är en del i en 
övergripande nationell strategi: I Regeringens nationella brottsförebyggande program, 
Tillsammans mot brott (2016/17:126) anges två riktlinjer för det brottsförebyggande 
arbetet. Det ska dels vara kunskapsbaserat, dels ske i samverkan. Ett kunskapsbaserat 
arbete inom det brottsförebyggande området innebär att parterna tillsammans förebygger 
och förhindrar brott genom att ha en långsiktig strategi och samsyn inom vilka problem som 
orsakar brottsligheten samt hur dessa ska lösas. I arbetet ingår att kartlägga och analysera 
problem, planera och implementera åtgärder samt utvärdera hur åtgärderna påverkat 
grundproblemen.  

I det nationella brottsförebyggande programmet (2016/17:126) tydliggörs även vikten av att 
arbeta strukturerat och kunskapsbaserat med brottsprevention och att arbetet ska bedrivas 
utifrån en helhetssyn och integreras i det löpande arbetet samt följas upp regelbundet. 
Programmet beskriver ett behov av att utveckla det strategiska arbetet inom brottsprevention 
och att stärka det situationellt brottsförebyggande arbetet, s.k. situationell prevention. 
Situationell prevention handlar inte om gärningspersonens motivation till varför hen begår 
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brott utan om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den aktuella 
platsen eller situationen där brott kan begås.  

Utöver situationell prevention skrivs också i det nationella brottsförebyggande programmet 
om våld och att våld kan innebära allvarliga konsekvenser för liv och fysiskt samt psykisk 
hälsa. BRÅ skriver i Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper från 2022 att vissa 
typer av våld behöver inkluderas i större utsträckning den lokala brottsförebyggande 
lägesbilden och nämner våld i nära relation som ett exempel.  

Regeringen har lagt fram ett lagförslag om kommuners ansvar för brottsförebyggande 
arbete, Dir. 2019:94, som väntas träda i kraft den 1/7 2023. Med detta får kommunen ett 
lagstadgat uppdrag att arbeta med frågan kunskapsbaserat och i samverkan. Polisen har 
sedan tidigare ett lagstadgat uppdrag för brottsförebyggande arbete inom sin organisation. 
Inom ramen för lagförslaget har kommuner möjlighet till att utveckla och vässa sitt 
brottsförebyggande arbete över tid.  

 

Påverkan på Knivsta kommun 

Samverkansöverenskommelsen ska endast beröra det som parterna har kommit överens om 
att samverka kring och utgör ett ramverk för kommunens och polisens gemensamma 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Brottsförebyggande insatser kommer att 
pågå vid sidan om samverkansöverenskommelsen i form av aktiviteter i en åtgärdsplan. 
Aktiviteterna utgör en mer detaljerad och konkret riktning för arbetet mot att nå de 
övergripande målen i samverkansöverenskommelsen. Ett exempel på en aktivitet som utgår 
från samverkansöverenskommelsen är de medborgarlöften som följs upp och utarbetas 
årligen. Ett medborgarlöfte är en kommunikativ del av samverkansöverenskommelsen och 
gör medborgare till en del av det brottsförebyggande arbetet. Medborgarlöften för Knivsta 
kommun kommer att redogöras för senare i en separat tjänsteskrivelse.  

Situationell prevention är ett brett område och kan innebära flertalet interventioner i ett 
brottsförebyggande perspektiv.  
 
Våldsprevention inom ramen för denna samverkansöverenskommelse innebär att fortsätta 
utveckla det preventiva arbetet med våld som framkommer i den lokala lägesbilden, samt i 
större utsträckning bredda lägesbilden till att även inkludera våld som inte sker på offentlig 
plats utan i hemmet. 
 

Tidsintervallet för denna samverkansöverenskommelse föreslås löpa på 4 år för att över tid 
och på ett hållbart sätt utveckla arbetet framåt. Samverkansöverenskommelsen kan 
revideras under fyraårsperioden om behov skulle uppstå. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Inom ramen för samarbetet förväntas Kommun och Polis avsätta samma resurser för 
samverkansarbetet som tidigare, inom befintlig budgetram.  

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
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Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-07 
Förslag till Samverkansöverenskommelse mellan Knivsta kommun och Lokalpolisområde 
Uppsala/Knivsta åren 2023-2026 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Polisen 
 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Franzén 

Chef kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

Det långsiktiga arbetet mellan Knivsta kommun och Polisen som överenskommelsen syftar 
till kommer förhoppningsvis påverka barn positivt genom arbetet med olika typer av 
brottspreventiva insatser (varav en av dessa är situationell prevention), för att förhindra att 
barn och ungdomar hamnar i kriminalitet.  

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Samverkansöverenskommelse 

2023-2026 
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Samverkansöverenskommelse mellan Knivsta 

kommun och Lokalpolisområde Uppsala/Knivsta 

åren 2023-2026 

 

Inledning  

Knivsta kommun och Polisen arbetar tillsammans för att bibehålla ett tryggt 

Knivsta. Kommunen är en av Sveriges tryggaste kommuner enligt mätningar, men 

det är viktigt att fortsätta främja arbetet för att bibehålla detta.  

För det behövs ett aktivt brottsförebyggande arbete samt ett trygghetsskapande 

arbete som bygger på en gemensam och långsiktig samsyn mellan Knivsta 

kommun och Polisen.  

Bakgrund 

Kommunalt ansvar för brottsförebyggande arbete 

Det finns ett lagförslag om att Sveriges kommuner från och med år 2023 ska ta 

ansvar och prioritera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Syftet 

med lagförslaget är att kommunerna mer effektivt och träffsäkert ska minska 

brottsligheten genom ett kunskapsbaserat samordnat brottsförebyggande arbete. 

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.  

Samverkansprocessen mellan Kommun och Polis  

Samverkansprocessen är ett kunskapsbaserat arbetssätt som tagits fram av 

Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) med stöd från SKR och Polismyndigheten. Det 

ger ett gott stöd för att skapa struktur och systematik i samverkansarbetet mellan 

Kommunen och Polis.  

Syfte 

Syftet med samverkansöverenskommelsen mellan Knivsta kommun och Polisen 

är att säkra ett långsiktigt robust och hållbart brottsförebyggande arbete med 

gemensamma fokusområden och mål framtagna utifrån en lokal lägesbild.  
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Mål för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet 

 Utveckla det gemensamma lägesbildsarbetet för att stärka och bredda den 

kartläggning som ligger till grund för Kommunens och Polisens 

gemensamma brottsförebyggande arbete.  

 Stärka situationell prevention i samverkan. Situationell prevention handlar 

om att förhindra eller försvåra att brott begås genom att förändra den 

aktuella platsen eller situationen där brott kan begås.  

 Visualisera och implementera gemensamt kalendarium och årshjul för att 

ge bättre förutsättningar för att samverka i olika brottsförebyggande 

aktiviteter.  

 Utveckla samverkan mellan kommunala verksamheter och Polisen inom 

våldsprevention.  

 Stärka uppföljning av genomförda aktiviteter. 

 

Uppföljning av samverkansöverenskommelsen 

Denna samverkansöverenskommelse ska levandegöras genom regelbunden 

uppföljning inom ramen för det gemensamma kalendariet och årshjulet.  

 

 

 

Tidsperiod 

Överenskommelsen gäller till och med 2026-12-31 

 

 

 

Knivsta, den  

 

 

 

 

 

Göran Nilsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Knivsta kommun 

 Kristoffer Lundstedt 

Lokalpolisområdeschef 

Uppsala/Knivsta 
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Handläggare 
Hanna Borgman 

Tjänsteskrivelse 
2022-10-06 

Diarienummer 
KS-2022/596 

Kommunarkivarie   

 

Kommunstyrelsen 

Föreskrifter för arkiv i Knivsta kommun  

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar föreskrifter för arkiv i Knivsta kommun. 

2. Kommunfullmäktige upphäver riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-
2016/223, fastställd av kommunfullmäktige 2016-05-25 § 93. 

3. Föreskrifter för arkiv ersätter föreskrifter om arkivvården i Knivsta kommun KS-2018/661, 
fastställd av kommunfullmäktige 2019-02-13 13 februari 2019, § 29. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns behov av att revidera befintliga föreskrifter och riktlinjer för arkiv för att uppnå 
ändamålsenlig och effektiv styrning av arkivhanteringen samt för att tydliggöra 
ansvarsförhållandena inom arkivområdet utan att upprepa det som redan anges i lag eller 
förordning. Föreskrifterna innehåller enbart bestämmelser, ansvarsfördelning, gallring och 
uppgifter som inte reglerats tydligt på annat sätt. 
 

Bakgrund 

Arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) är oftast inte så detaljerad i sina 
bestämmelser om hur arkivhanteringen hos kommunerna ska gå till. Föreskrifterna är därför 
tänkta att fungera som en precisering av hur till exempel ansvarsfördelning, gallring och 
omvärldsbevakning ska se ut i Knivsta kommun.  

I föreskrifterna förtydligas nämndernas ansvar gällande arkivvården och tillgängliggörandet 
av arkiven. Föreskrifterna vill förtydliga att det i nämndernas arkivansvar också ingår att dess 
verksamhet ska vara anpassad för att kunna hantera arkivet på ett ändamålsenligt sätt. När 
det gäller själva ansvarsfördelningen ska det vara tydligt vilka funktioner som har ett 
övergripande ansvar och vilka som ansvarar för den praktiska hanteringen. Med 
övergripande ansvar menas till exempel att leda, planera och bemanna nämndens hela 
arkivhantering. Med praktisk hantering menas arbetsuppgifter av operativ karaktär.  

Omorganisation och förändrade arbetssätt utgår från 6 § arkivförordningen i vilken det 
framgår att en myndighet bör samråda med arkivmyndigheten när organisation eller 
arbetssätt förändras. I föreskrifterna är detta ändrat till att nämnden ska samråda med 
arkivmyndigheten vid dylika förändringar. Det är viktigt att notera det är nämnden själv som 
beslutar om förändringen i organisation eller arbetssätt, skyldigheten i sammanhanget består 
av att genomföra samrådet med arkivmyndigheten. 

Definitionen gallring har sitt ursprung i riksarkivets definition av gallring.  På liknande sätt 
som i ovanstående avsnitt är nämnden skyldig att samråda med arkivmyndigheten inför varje 
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gallringsbeslut. Notera att nämndens informationshanteringsplan, där information om bland 
annat gallringsfrister framgår, är ett beslut om gallring.  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i Knivsta kommun. För att arkivmyndigheten ska kunna 
genomföra sitt uppdrag på ett korrekt, praktiskt, effektivt och tillgängligt sätt, avser detta 
avsnitt i förslaget förtydliga och komplettera arkivmyndighetens arbetsuppgifter. Detta 
innebär bland annat att arkivmyndigheten ska lämna rekommendationer kring metoder, 
materiel och skydd. Exempel på områden som kan omfattas av rekommendationer är: 
informationshanteringsplan, arkivlokaler, inköp av verksamhetssystem (gällande t.ex. uttag 
av data), elektroniska filformat, och arkivbeständigt papper. Att arkivmyndigheten ska följa 
utvecklingen inom arkiv- och informationshantering. Detta blir en viktig kunskapsinhämtning 
bland annat för kommande utvecklings- och rådgivningsinsatser och att arkivmyndigheten, 
på samma sätt som övriga myndigheter, ska främja tillgängligheten av de arkiv som den 
förvarar. Exempel på detta kan vara digitalisering av ofta efterfrågade handlingar eller 
utställningar. 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-10-06 
Föreskrifter för arkiv i Knivsta kommun KS-2022/596 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Samtliga kontorschefer 

Robert Fåhraeus, informationskoordinator samhällsutvecklingsnämnden samt bygg- och 
miljönämnden 

Ann Ohlsson Ax, informationskoordinator utbildningsnämnden 

Camilla Tarnvik, informationskoordinator kommunstyrelsen 

Emir Subasic, vård –och omsorgskontoret 

 

 

 

 

Åsa Franzén 

Chef kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej  X 

 

Förklara oavsett svar. 

Barn bedöms inte påverkas av nya föreskrifter för arkiv då dessa syftar till att tydliggöra hur 
ansvarsfördelning, gallring och omvärldsbevakning ska se ut för verksamheterna i Knivsta 
kommun. Däremot kan det underlätta för barn att ta del av kulturhistoriskt materiel i och med 
en väl anpassad hantering av arkiv i Knivsta kommun.  

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 



 § 171 Föreskrifter för arkiv i Knivsta kommun  - KS-2022/596-1 Föreskrifter för arkiv i Knivsta kommun  : Föreskrifter för arkiv i Knivsta kommun

Sida 1 av 1 

   
 

  

Handläggare 
Hanna Borgman 

Tjänsteskrivelse 
2022-10-06 

Diarienummer 
KS-2022/596 

Kommunarkivarie   

 

Kommunstyrelsen 

Föreskrifter för arkiv i Knivsta kommun  

 
Knivsta kommun föreskriver följande med stöd av 16 § arkivlagen (1990:782).  
Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och 
arkivförordningen (1991:446) gäller bestämmelserna i detta reglemente.  
 
Arkivmyndigheten  
1 § Kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen.  
Arkivmyndigheten ska utöver lagreglerade uppgifter även allmänt följa utvecklingen inom 
arkiv- och informationshantering, ge råd kring hantering av arkiv till kommunens förvaltningar 
och företag, samt främja tillgängligheten av hos sig förvarat arkivbestånd.  
 
Arkivvård  
2 § I de fall det inte regleras i författning eller bestämmelser beslutade av fullmäktige eller 
arkivmyndigheten får nämnderna bestämma valet av vilka materiel och metoder som ska 
användas för att framställa allmänna handlingar. Detta under förutsättning att valet grundar 
sig på en för arkivområdet gängse standard.  
 
Arkivredovisning  
3 § Varje nämnd ska redovisa sina handlingar i en informationshanteringsplan eller annan 
motsvarande plan. Sådan plan ska beskriva hur de allmänna handlingarna hanteras, gallras 
och bevaras. Planens struktur ska utgå från verksamhetens processer och ska synliggöra 
sambanden mellan verksamhet och handlingar.  
 
Ansvar  
4 § Varje nämnd ska säkerställa att förvaltningen har en ändamålsenlig organisation och 
ansvarsfördelning för arkivfrågor. Av ansvarsfördelningen bör funktionerna för både det 
övergripande arkivansvaret och den praktiska arkivhanteringen framgå.  
 
Omorganisation och förändrade arbetssätt  
5 § När en nämnd förändrar organisation eller arbetssätt och förändringen påverkar 
förutsättningarna för arkivvården, ska nämnden i god tid samråda med arkivmyndigheten.  
 
Gallring  
6 § Nämnderna fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda 
med arkivmyndigheten.  
En inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som 
gallring.  
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begränsa ett delegeringsuppdrag kan nämnden ställa upp villkor. Det kan vara ekonomiska 
begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller samråd med någon annan innan 
beslut fattas.  
 
En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till presidium, utskott, ledamot 
eller ersättare i nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd tillsammans 
med förtroendevald, så kallad blandad delegering, är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att 
delegera till flera anställda i grupp eller till anställd hos en annan kommun eller hos ett 
kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från förvaltningschef till annan anställd och 
kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta. 
 
Beslutanderätt eller verkställighet   
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en 
delegationsordning bör endast beslut i kommunallagens mening tas med. Gränsen mellan 
beslut som kräver delegering och ren verkställighet går dock inte att dra med exakthet.  
 
Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bland annat av att det finns utrymme för 
alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa överväganden eller 
bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom laglighetsprövning eller 
genom förvaltningsbesvär men man kan inte endast hänvisa till överklagbarheten för att 
särskilja ren verkställighet från beslut i kommunallagens mening. Till exempel kan yttranden 
normalt inte överklagas, men innehåller ofta självständiga bedömningar och fordrar därför 
delegering för att kunna föras över från nämnd till annan beslutsfattare.   
 
Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. 
Avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av förskoleplats efter en klar 
turordning är exempel på ren verkställighet. Även om den enskilde inte kan överklaga 
beslutet genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde 
att angripa ett beslut den enskilde upplever som felaktigt, exempelvis begäran om en JO-
granskning eller påkallande av de kommunala revisorernas uppmärksamhet.   
 
Behörighet och fullmakt  
Fullmakt innebär att ge någon annan (den fullmäktige) rätten att avtala för någon annans 
(huvudmannens) räkning. Fullmakten är oftast skriftlig, men kan också vara muntlig.    
 
Behörighet är sådant som står skriftligen på fullmakten och beskriver vad den fullmäktige kan 
göra. Om den fullmäktige skulle bryta mot sin behörighet blir huvudmannen inte bunden av 
avtalet och avtalet blir därmed ogiltigt. Därtill kan det också finnas befogenheter som 
fullmäktige har fått, som särskilda instruktioner som huvudmannen har gett till den 
fullmäktige på muntlig väg. Den fullmäktige är skyldig att följa dessa instruktioner. Om den 
fullmäktige frångår dessa instruktioner medvetet, då blir avtalet ogiltigt.    
 
Skillnaden mellan delegationsbeslut och beslut som fattats med fullmakt som grund, är att 
delegationsbeslut kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär, medan 
sådana beslut som fattas på grund av fullmakt blir föremål för process i allmändomstol.   
 
Med ställningsfullmakt avses att någon som till exempel anställd har en ställning av vilken 
det enligt lag eller praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens vägnar. Som 
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exempel har förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär 
att respektive chef, inom sitt respektive ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad 
budgeten för ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt 
kan alltså med bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt 
ansvarsområde på samma sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett 
aktiebolag.  
 
Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns 
möjlighet att utfärda fullmakt för andra. Det är exempelvis vanligt förekommande att fullmakt 
utfärdas för annan att företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. 
Fullmakt kan även ges till någon som ska vara beställarombud vid entreprenad eller vid ett 
konsultuppdrag. Fullmakten brukar begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och 
omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet.  
 
Anmälan av beslut   
Enligt kommunallagen kan kommuner välja i vilken utsträckning man vill att beslut ska 
anmälas till nämnden. Om nämnden väljer att vissa beslut inte ska anmälas, ska ett särskilt 
beslut om detta fattas. Besluten ska också hanteras på olika sätt beroende på om de kan 
överklagas med laglighetsprövning (kommunalt beslut) eller med förvaltningsbesvär (beslut 
som berör medborgare personligen). Enligt 6 kap. 40 § i kommunallagen ska beslut som 
kommunen beslutar inte ska anmäls, men som kan överklagas med hjälp av 
laglighetsprövning protokollföras särskilt och tillkännages på kommunens anslagstavla enligt 
8 kap. 10 § första stycket. Anmälan av beslut till nämnden fastställer tidpunkten då 
besvärstiden börjar löpa när det gäller beslut som kan överklagas enligt kommunallagen 
(laglighetsprövning). Tidpunkten räknas då tre veckor från den dag som det på kommunens 
anslagstavla anslagits att protokollet justerats.   
 
När det gäller beslut som kan överklagas med förvaltningsbesvär, finns det inget krav på att 
dessa ska protokollföras särskilt och tillkännages på anslagstavlan. Besvärstiden vid 
förvaltningsbesvär räknas från den dag, då den som beslutet rör, fått ta del av beslutet.   
 
Jäv  
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv 
kan föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller ekonomiskt beroende av den ärendet 
gäller.  
 
Föreslagna ändringar i den nya delegationsordningen   
De föreslagna förändringarna är av tre slag. För det första tas den inledande texten bort. Det 
har varit oklart vad som i denna text har varit föreskrivande och vad som har varit rent 
informerande. Den rent informerande texten kommer finnas i detta tjänsteutlåtande. I den 
nya delegationsordningen ska föreskrivande texter finnas i rutiner utanför den beslutade 
delegationsordningen. För det andra är de flesta ändringar av systematiskt slag, vilket mer 
eller mindre handlar om att den nu gällande delegationsordningen spjälkas upp i två delar på 
det sätt som beskrivs nedan under rubriken Allmänna systematiska ändringar. Slutligen 
handlar det om ändringar som påverkar det innehållsliga i en delegation istället för rena 
språkliga ändringar.   
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Allmänna systematiska ändringar  
Utöver sedvanlig anpassning efter nytillkomna och förändrade lagar finns det ett behov av 
systematiska ändringar. Ändamålet med dessa systematiska förändringar är att underlätta 
och effektivisera arbetet med delegationer för att bättre kunna bemöta förvaltningslagens 
krav på att ett ärende ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt.  

 
Den mest omfattande förändringen är att delegationsordningen har delats upp i två delar. A-
delen som innehåller delegationer som är gemensamma för alla nämnder och B-delen med 
delegationer som är specifika för varje enskild nämnd. Vid uppdelningen har delegationer i A-
delen skrivits om för att dessa ska vara applicerbara i alla nämnder.   

 
Det finns flera fördelar med en sådan struktur. Alla nämnder kommer ha möjligheten att 
inkludera A-delen i sina respektive delegationsordningar. En inkludering av A-delen i 
respektive delegationsordning kommer leda till flera praktiska fördelar. Den kanske viktigaste 
aspekten är att alla delegationsordningar kommer få en likartad numrering. En likartad 
numrering kommer bidra till mer tydlighet och struktur vid handläggningen och ett ökat bruk 
av kommungemensamma mallar och rutiner. En annan viktig anledning till den föreslagna 
strukturen är att det i dagsläget saknas delegationer i flera nämnders delegationsordningar, 
som alla nämnder har behov av. Förändringar och förbättringar som gjorts i en nämnd har 
inte nödvändigtvis fått genomslag i kommunens övriga nämnder. Enheter med 
kommunövergripande ansvar, exempelvis upphandlingsenheten, har haft varierande 
delegationsformuleringar i nämnderna trots att arbetsuppgiften i stort varit de samma. I den 
nya delegationsordningen har dessa delegationsformuleringar standardiserats för att gälla 
alla enheter. Förändringen innebär att allmänna kommundelegationer kring de vanligaste 
förvaltningsärendena formuleras på samma sätt och att framtida ändringar enkelt kan införas 
i samtliga nämnder vid behov.  

 
Ytterligare en avsikt är att numreringen hädanefter ska vara fast över en mandatperiod, vilket 
i framtiden kan möjliggöra ytterligare effektivisering genom digitalisering av beslutsmallar för 
delegationsbeslut, samt automatiserad framtagande av densamma. Vid likartade ärenden 
kan standardiserade texter för delegationen tas fram direkt i verksamhetssystemen och på 
så sätt minska tiden det tar att skriva fram beslut, samtidigt som informationen i likartade 
beslut skulle bli densamma. När en delegation upphävs eller tillkommer ändras inte 
numreringen för övriga punkter i delegationsordningen.  

 
En annan fördel med ett gemensamt dokument är att framtida revideringar av A-delen 
handläggs gemensamt mellan kontoren, vilket minskar arbetsbördan och medför mindre 
praktiskt merarbete.    

 
Allmänna avdelningen (A-delen)  
Här samlas sådana delegationer inom ärendekategorier som förekommer inom alla 
nämnder. I detta avsnitt återfinns allmänna ärenden, juridik, delegationer om 
förtroendevaldas resor och förrättningar, informationshantering, allmänna handlingar, inköp 
och upphandling samt ekonomi.  
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Allmänna ärenden  
Delegationen 1.6 i tidigare delegationsordningen, som handlar om remisser, har formulerats 
om i syfte att förtydliga vem som bär ansvaret för inkommande remisser beroende på dess 
påverkan på kommunen, samt remisstiden.   

 
Två delegationer som grundar sig i 14 § 2 st. respektive 15 § 2 st. förvaltningslagen har 
tillkommit. Det först nämnda handlar om beslut att avvisa olämpligt ombud och det senare i 
fråga om beslut att begära samt förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet.    

 
Därtill har det tillkommit en delegation med anledning av lagen (2018:1937) om tillgänglighet 
till digital offentlig service.  

 
Inköp och upphandling  
Inköp och upphandlingsdelen har förändrats en hel del för att anpassas efter den nya 
strukturen med A-delen.  Exempelvis har det gjorts ändringar i vilka mått som ska användas 
för att avgöra vem som har delegation i frågan. Istället för 86 prisbasbelopp (4 153 800 kr) 
används nu upphandlingslagstiftningens tröskelvärde som gränsvärde för delegationer. Då 
tröskelvärdet är lägre än 86 prisbasbelopp kommer det innebära att något fler ärenden 
kommer att avgöras i arbetsutskottet. Alla andra nämnder förutom kommunstyrelsen 
använder redan tröskelvärde som gränsmarkör för delegerade inköp.  

 
En annan ändring är att flera delegationer som riktade sig till kontrakt och avtal med externa 
parter har skrivits ihop. Tidigare har det funnits tre olika delegationer med olika externa 
parter (6.4,6.5 och 6.6 i tidigare versionen), som nu har skrivits om till en enda delegation 
(4.3 i den nya delegationsordningen).  
  
Ekonomi 
Förändringar i ekonomidelen har gjorts i samråd med ekonomichef och 
redovisningsansvarig. I flera delegationer har det gjorts uppdelningar av uppgifter mellan 
redovisningschef och ekonomichef.   
 
Även i delegationen (A.5.1 i den nya versionen), Beslut i fråga om nedskrivning eller 
avskrivning av fordran, har det gjorts en uppdelning i ansvar mellan redovisningsansvarig 
och ekonomichef. Dessutom föreslås förändringar av vilka beloppsgränser som ska gälla. 
Enligt den nya delegationsordningen har redovisningschef delegation på beslut som gäller 
upp till ett prisbasbelopp och ekonomichef högst tio prisbasbelopp.   
 
I delegation om beslut i fråga om avbetalningsplan föreslås ändring av hur långt planen ska 
sträcka sig för att beslutet ska hamna hos ekonomichef. I den tidigare versionen var det upp 
till tre månader, i den nya förslås tolv månader. Motiveringen till ändringen är att det finns 
sällan avbetalningsplaner som är så korta som tre månader.   
 
Beloppsgränser för beslut om försäljning och annan överlåtelse av lös egendom har också 
ändrats. Tidigare hamnade beslutet om försäljning och överlåtelse av lös egendom hos 
budgetansvarig chef om värdet uppgick till ett prisbasbelopp och ekonomichef när värdet 
uppgick till fem prisbasbelopp. I den nya föreslås fem respektive tio prisbasbelopp.   
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Slutligen har de tillkommit en delegation i fråga om att omsätta eller amortera lån.   

 
Nämndspecifika avdelningen (B-delen)  
Här samlas samtliga ändringar som gjorts på den nämndspecifika delen.  
 
Förtroendevaldas resor och förrättningar (konferens, utbildning etc.)  
Delegation som berör förtroendevaldas resor och förrättningar har delats upp i en A och B-
del. I A-delen återfinns delegationer om förtroendevaldas resor och förrättningar som är 
gemensamma för alla nämnder, och i B-delen sådant som är specifikt för kommunstyrelsen.  

 
HR  
I HR-delen har det gjorts mindre förändringar och sammanslagningar. Delegationen 4.1 och 
4.3 som handlar om anställning och lönesättning av chefspositioner i den tidigare versionen 
har skrivits ihop till en delegation.  

 
Delegationerna 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 handlar om samma sak och har därmed skrivits ihop till en 
enda delegation i den nya delegationsordningen och har numer beteckningen B 2.1.3.   

 
Slutligen har delegationen 4.2.6, Beslut i fråga om hantering av löneskuld, skrivits om och 
har beteckningen B.2.6.3 i den nya delegationsordningen. Tidigare har det saknats ramar för 
hur stora löneskulder en HR-chef kan hantera. I den nya delegationsordningen kan HR-chef 
hantera löneskulder upp till ett prisbasbelopp, och arbetsutskottet upp till fem prisbasbelopp.  

 
Fysisk planering, fast egendom, fastigheter och exploateringsverksamhet  
Delegationen 7.3 (B.4.3 i den nya) i den gamla har ändrats lydelsen; ”[…] samt köpe- och 
genomförandeavtal.” har tillkommit.  

 
En ny delegation har tillkommit, B.4.11 i den nya delegationsordningen, Beslut i fråga om 
tecknande av köpebrev till fullföljd av förvärv eller överlåtelse av fastighet enligt 
arbetsutskottets eller kommunstyrelsens beslut.   

 
Säkerhet och beredskap  
Det har tillkommit flera nya delegationer för att tillgodose behov enligt säkerhetsskyddslagen 
(2018:585) samt polismyndighetens föreskrifter. Dessa beslut om säkerhetsskyddsavtal, 
säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan, rutiner, förskrifter och anvisningar för 
verkställande av säkerhetsskyddslagen samt beslut ifråga om rutiner, föreskrifter, och 
anvisningar för kommunens signalverksamhet.   

 
Kommunikation  
Tillägg av delegation för användning av grafisk profil där delegaten är kommunikationschef.   

 
Informationshantering och allmänna handlingar  
I likhet med andra delar har avsnittet om informationshantering och allmänna handlingar i 
delegationsordningen delats upp till en A-del, med delegationer som är gemensamma för alla 
nämnder, och till en B-del, som är specifik för kommunstyrelsen som arkivmyndigheten. Det 
som berör arkivmyndigheten specifikt har flyttats till B-delen, resten har flyttats till A-delen. 
Till B-delen har det även tillkommit nya delegationer enligt arkivlagen. Exempelvis ”beslut om 
att överta arkivmaterial samt beslut om att utöva tillsyn samt ge föreläggande.  
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Delegationen B.3.5 (i den nya delegationen) beslut i fråga om format för bevarande, bygga 
arkivlokal, kravställande vid inköp av verksamhetssystem eller liknande som nämnderna 
behöver stöd med har tillkommit. 
 
Delegation B.3.1 (nya delegationsordningen) beslut om att inte lämna ut en handling […], har 
kommunjurist lagts till som delegat. Enligt beslutshierarkin i Knivsta kommun går 
beslutanderätten till ens överordnad vid avsaknad av en chef. I fallet med delegation B.3.1 
ska beslutet fattas av antingen kommunarkivarie eller kommunjurist, därmed föreslagen 
förändring.   
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Den föreslagna förändringen av delegationsordningen har ingen direkt ekonomisk 
konsekvens för kommunen. Syftet med genomförda ändringar är att effektivisera arbetet i 
den gemensamma förvaltningen och möjliggöra ökad digitalisering vilket i längden kan leda 
till kostnadsbesparingar. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklistan.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-10-12 
Förslag till ny delegationsordningen för kommunstyrelsen 2022-10-12 (med detaljerade 
ändringar)  
 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 

 

Åsa Franzén  

Chef för kommunledningskontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet att anta den nya delegationsordningen har ingen påverkan på barnen i Knivsta 
kommun. Delegationsordningen är ett internt dokument som styr det interna arbetet.  

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Allmänna ärenden, juridik 

A1 Ärende Lagrum/annan bestämmelse Delegat Kommentar Ändring

A.1.1

Avtal och andra rättshandlingar som avser löpande ärenden inom det egna

verksamhetsområdet under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller

annars av större vikt

Förvaltningschef

A.1.2
Överenskommelser för kommunens räkning, där kommunen i viss mån åtar sig att ställa

personella resurser till förfogande.
Förvaltningschef

A.1.3
Beslut i ärende som är så brådskande att kommunstyrelsens avgörande inte kan

avvaktas
6 kap 39 § KL Ordförande

Denna beslutanderätt bör användas 

restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid 

kommunstyrelsens nästa sammanträde 

och innehålla en uppgift om att ärendet 

var brådskande.

A.1.4 Beslut att avge eller avstå yttranden över remisser:

Beslut i fråga om att avge yttranden över remisser från 

andra myndigheter och organisationer (gäller remisser 

av mindre betydelse och/eller som inte bedöms ha 

särskild politisk betydelse)

A1.4a a)     där förslaget har liten påverkan på kommunen. 
a)     Respektive  utskott inom sitt 

ansvarsområde KSAU

A.1.4b b)     där remisstiden är kortare än två månader b)     Ordförande
Efter samråd med andre vice ordförande KSAU

A.1.4c c)     i löpande ärenden c)     Förvaltningschef KSAU

A.1.5 Mottagande av delgivning 6 kap 36 § KL Kommundirektör

A.1.6
Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid andra

förrättningar, med rätt att genom fullmakt sätta annan i sitt ställe
6 kap 15 § KL Kommundirektör

A.1.7 Beslut att avvisa överklagande som inte kommit in i rätt tid** : 45 § FL, 13 kap 1-2 3 §§ PBL m.fl.

** Rättidsprövning som kommer fram till att

överklagandet kommit in i rätt tid är inte

delegation utan verkställighet. 

A.1.7a
a)     om beslut fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommunstyrelsens

utskott
a)     Jurist 

A.1.7b b)     om beslut fattats på delegation b)     Handläggare 

A.1.8 Beslut i fråga om att omprövning ska ske samt omprövning i sak: 27 § FL

A.1.8a a)     om beslutet fattats av nämnden a)     Jurist om beslutet fattats av kommunstyrelsen 

A.1.8b b)     om beslutet fattats på delegation b)     Delegat i det ursprungliga beslutet

A.1.9 Rätt att avge yttrande till rättsinstans med anledning av överklagat beslut. Delegat i det ursprungliga beslutet

A.1.10
Beslut om att överklaga överprövningsinstansens beslut samt att i förekommande fall i

samband härmed ansöka om inhibition.
Delegat i det ursprungliga beslutet

A.1.11 Rätt att återkalla överklagande. Delegat i det ursprungliga beslutet

A.1.12 Beslut om att avvisa olämpligt ombud. 14 § 2 st. FL Handläggare
Ny

A.1.13 Beslut om att begära samt förelägga part eller ombud att styrka ombudets behörighet. 15 § 2 st. FL Handläggare Ny

A.1.14 Beslut i fråga om begäran om tillgängliggörande av viss digital service
Lag (2018:1937) om tillgänglighet till

digital offentlig service 15 §
Budgetansvarig chef 

Ny

A.1.k
 För firmatecknare se separat beslut från kommunstyrelsen. 

Förtroendevaldas resor och förrättningar (konferens, utbildning, etc.)

A.2 Ärende Lagrum/annan bestämmelse Delegat Kommentarer 
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A.2.1
Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för nämndens ledamöter

och vice ordförande samt rätten till ersättning i samband härmed.
ERS

Ordförande, vid förfall 1:e vice

ordförande samt därefter 2:e vice

ordförande, dock inte i beslut som rör

dem själva

A.2.2
Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för nämndens ordförande

samt rätten till ersättning i samband härmed
ERS 1:e el 2:e vice ordförande

Flyttad till B.8.1. - A.2.3 Beslut i fråga om tolkning av 

ERS - KSAU
Flyttad till B.8.2 - A.2.4 Beslut i fråga om deltagande i 

förrättning i enlighet med ERS för kommunfullmäktiges 

Informationshantering och allmänna handlingar 
A.3 Ärende Lagrum/annan bestämmelse Delegat Kommentarer 

A.3.1 Allmänna handlingar

A.3.1.1
Besluta att inte lämna ut handling, uppställa villkor för dess utlämnande eller avge

yttrande över överklagande av sådant beslut.
6 kap. 3 § OSL, 2 kap 14 § TF Förvaltningschef

Till B-delen har flyttars sådana delegationer som är 

specifika för akrivmyndigheten och kommunstyrelsen. l 

B.9.1 och B.9.2 - a) Arkivärenden - kommunarkivarie b) 

Övriga ärenden - jurist

A.3.1.2 Beslut i fråga om förbehåll vid utlämnande av allmän handling 2 kap 14 § TF OSL Jurist

A.3.1.3 Utse informationskoordinator och informationsförvaltare Förvaltningschef ny

Tidigare 3.4-3.6 är flyttadetill rubriken 

Arkivmyndigheten

A. 3.2 Dataskydd

A.3.2.1
Beslut om att begränsa registrerads rätt enligt artikel 12.5 eller 15–22 DSF, även

avgiftsbeläggande
DSL 7 kap. 2 § Förvaltningschef

A.3.2.2 Beslut om personuppgiftsincident ska anmälas till tillsynsmyndigheten DSF art 33 Förvaltningschef

A.3.2.3 Beslut om nytt eller annat personuppgiftsbiträde och underbiträde DSF art 28 Förvaltningschef

A.3.2.4
Beslut om ny eller ändrad personuppgiftsbehandling inom ramen för nämndens

verksamhet
Förvaltningschef

A.3.2.5 Beslut om rutiner för personuppgiftsbehandling Förvaltningschef

A.3.2.6 Beslut om rutin för att tillgodose eller begränsa registrerades rättigheter DSF art 15–22 Förvaltningschef

A.3.2.7 Beslut om rutin för personuppgiftsincident DSF art 33 Kommundirektör   

A.3.2.8 Beslut om skadestånd till enskild skadelidande DSF art 82, DSL 7, kap. 1 § Kommundirektör

Inköp och upphandling 
A.4 Ärende Lagrum/annan bestämmelse Delegat/kommentar Kommentarer 

A.4.1
Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster upp till tröskelvärdet förutsatt att

upphandlingen inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt.
LOU, LUK, LUF

Borttaget specificerat tröskelvärde (86 prisbasbelopp)

A.4.1a a)     Beslut i fråga om att genomföra upphandling.

a)     Budgetansvarig chef för den egna

verksamheten eller upphandlingschef

om avtalet är kommunövergripande

eller kommungemensamma.

Kommunövergripande och

kommungemensam.                                          

A.4.1b

b)     Beslut i fråga om att godkänna upphandlingsdokument, tilldela ett kontrakt, teckna

avtal, att yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, samt att göra om

upphandling.

b)     Budgetansvarig chef för den egna

verksamheten eller upphandlingschef

om avtalet är kommunövergripande

eller kommungemensamma.

A.4.2

Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över tröskelvärdet för varor och

tjänster förutsatt att upphandlingen inte är av principiell betydelse eller annars av större

vikt.

LOU, LUK, LUF

A.4.2a a)     Beslut i fråga om att genomföra upphandling.
a)     KSAU i KS, övriga nämnder ej

delegerat* 

* När det inte är delegerat är det nämnd som

fattar beslut. 

A.4.2b

b)     Beslut i fråga om att godkänna förfrågningsunderlag, tilldela ett kontrakt, att teckna

avtal, yttra sig vid överprövning, att avbryta pågående upphandling, att göra om

upphandling.

b)     Budgetansvarig chef för den egna

verksamheten eller upphandlingschef

om avtalet är kommunövergripande

eller kommungemensamma 

A.4.3

Samordnad upphandling av kommungemensamma ramavtal eller kontrakt med extern

part, eller ramavtal eller kontrakt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

(Uppsam-samarbetet, SKL Kommentus inköpscentral, Statens inköpscentral vid

kammarkollegiet, Region Uppsala m.fl.) 

LOU, LUK, LUF

A.4.3a
a)     beslut i fråga om deltagande i upphandlingav nya kontrakt eller ramavtal som

överstiger tröskelvärdet

a)     KSAU i KS, övriga nämnder ej

delegerat* 

* När det inte är delegerat är det nämnd som

fattar beslut. 
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A.4.3b
b)     beslut i fråga deltagande i övriga upphandlingar, utfärda fullmakt samt

tilldelningsbeslut

b)     Budgetansvarig chef för den egna

verksamheten eller upphandlingschef

om avtalet är kommunövergripande 
A.4.4 Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt LOU, LUK, LUF

A.4.4a a)     Om avtalet rör den egna verksamheten a)     Budgetansvarig chef

A.4.4b b)     Om avtalet är kommungemensamt eller kommunövergripande b)     Upphandlingschef  

A.4.k

Avrop från ramavtal är att betrakta som verkställighet, i och med att budgetansvarig 

chef agerar inom sina budgetramar och utifrån redan gällande ramavtal. 

- Observera att för mindre upphandlingar gäller de riktlinjer för direktupphandling  som 

antagits av kommunstyrelsen § 191, 2014-08-25. Riktlinjerna anger beloppsgränser vid 

mindre inköp och hur offerter i så fall ska tas in, m.m. 

- Observera också de antagna styrdokumenten Policy för upphandling och Riktlinjer för 

upphandling som ska följas vid alla upphandlingar.

Ekonomi 
A.5 Ärende Lagrum/annan bestämmelse Delegat/kommentar Kommentarer

A.5.1 Beslut i fråga om nedskrivning eller avskrivning av fordran:

A.5.1a a)     Upp till 1 prisbasbelopp a)     Redovisningsansvarig 
Upp till 5 prisbasbelopp per motpart - ekonomichef

A.5.1b b)     Högst 10 prisbasbelopp per motpart b)     Ekonomichef KSAU

A.5.2
Beslut i fråga om avbetalningsplan för betalning av fordran (ej löneskuld), om planen

sträcker sig längre än 12 månader

Ekonomichef 
Överenskommelser om

avbetalningsplaner upp till 12 månader är

att betrakta som ren verkställighet. 
Beslut i fråga om avbetalningsplan för betalning av 

fordran, om planen sträcker sig längre än 3 månader 

A.5.3 Beslut om inkassoåtgärder vid avsteg från gällande riktlinjer för kravhantering Redovisningsansvarig 

A.5.4 Beslut i fråga om kassering av inventarier och tillgångar. Ny

A.5.4a a)     upp till 5 prisbasbelopp a)     Budgetansvarig chef

A.5.4b b)     högst 10 prisbasbelopp b)     Ekonomichef

A.5.5 Beslut i fråga om försäljning av inventarier och tillgångar upp till 5 prisbasbelopp. Ekonomichef

 Beslut i fråga om försäljning och annan överlåtelse av 

lös egendom inom kommunstyrelsens verksamhet a) 

Upp till ett prisbasbelopp - budgetansvarig chef  b) 

Mellan 1 och 5 prisbasbelopp - ekonomichef

A.5.6 Beslut i fråga om att avge yttrande över folkbokföringsärende/skatteärende Ekonomichef

A.5.7 Beslut i fråga om överklagande av folkbokföringsärende/skatteärende Kommundirektör

A.5.8
Beslut i fråga om ansökan om externa medel (inklusive EU-medel) för projekt- och

utvecklingsarbete m.m.
Budgetansvarig chef

A.5.9 Beslut i fråga om besluts- och behörighetsattestanter och ersättare för dessa Ekonomichef

Redovisningsansvarig Ny

A.5.10
Beslut i fråga om el-handel (försäljning och inköp av el, etc. i enlighet med kommunens

strategi för elhandel)
Ekonomichef

A.5.11 Beslut i fråga om att omsätta eller amortera ett lån. Ekonomichef Ny

A.5.k

B Kommunstyrelsens nämndspecifika ärenden

Förtroendevaldas resor och förrättningar (konferens, utbildning, etc.)
B.1 Ärende Lagrum/annan bestämmelse Delegat Kommentarer



 § 173 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2022 - KS-2022/312-1 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2022 : Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen 2022-10-12 (med ändringar)

B.1.1
Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för kommunfullmäktiges

presidium samt rätten till ersättning i samband härmed
ERS

Kommunfullmäktiges ordförande, vid

förfall 1:e vice ordförande samt därefter

2:e vice ordförande 
Tidigare 2.4

B.1.3 Beslut i fråga om tolkning av ERS Arbetsutskottet Tidigare 2.3

HR-ärenden
B.2 Ärende Lagrum/annan bestämmelse Delegat Kommentarer

B.2.1 Anställning och lönesättning

B.2.1.1 Fastställande av löneförmåner avseende förvaltningschef Kommundirektör

B.2.1.2 Beslut om årlig löneöversyn samt lönesättning för kommundirektör   Kommunstyrelsens ordförande

B.2.1.3 Anställning och ny lönesättning av: 11 § MBL

B.2.1.3a a)     förvaltningschef a)     Kommundirektör Tidiagre 4.1

B.2.1.3b b)     områdeschef b)     Förvaltningschef 

B.2.1.3c c)     enhetschef c)     Enhetschef

B.2.1.3d d)     biträdande enhetschef d)     Budgetansvarig chef * *Beslutet anmäls ej
B.2.1.3e e)     övrig personal e) Budgetansvarig chef

B.2.1.4 Fastställande av löneförmåner Förvaltningschef

B.2.1.5 Justering av lön utanför allmän löneöversyn Närmsta chef över enhetschef *,**
** Delegat ska, enligt rutin, rådgöra 

med HR-kontoret

B.2.1.6 Beslut i fråga om lönetillägg Närmsta chef över enhetschef *,**
** Delegat ska, enligt rutin, rådgöra 

med HR-kontoret
B.2.2 Ledighet

B.2.2.1 Avbrytande av semesterledighet Närmsta chef * *Beslutet anmäls ej
B.2.2.2 Arbetsbefrielse med lön utöver lag eller avtal i sammanlagt:

B.2.2.2.a a)     längst 1 vecka a)     Närmsta chef över bitr. enhetschef * *Beslutet anmäls ej,

B.2.2.2b b)     längre än 1 vecka b)     HR-chef * *Beslutet anmäls ej
B.2.2.3 Beslut avseende begärd ledighet utöver vad som regleras i lag och avtal:

B.2.2.3a a)     upp till 6 månader a)     Närmsta chef över enhetschef * *Beslutet anmäls ej
B.2.2.3b b)     längre än 6 månader b)     HR-chef * *Beslutet anmäls ej

B.2.3 Övrigt arbetsrättsligt

B.2.3.1 Stadigvarande förflyttning inom yrket 6 § AB, 11 § MBL Närmsta chef över bitr. enhetschef * *Beslutet anmäls ej

B.2.3.2 Omplacering Närmsta chef över enhetschef *,**
*Beslutet anmäls ej, ** Delegat ska,

enligt rutin, rådgöra med HR-kontoret

B.2.3.3 Prövning av bisyssla 8 § AB
Närmsta chef över bitr. enhetschef eller

HR-chef *
*Beslutet anmäls ej

B.2.3.4 Avstängning av arbetstagare 10 § AB
Närmsta chef över bitr. enhetschef eller

HR-chef *,**
*Beslutet anmäls ej

B.2.3.5 Disciplinpåföljd, varning 11 § AB Närmsta chef över bitr. enhetschef *,**
*Beslutet anmäls ej, ** Delegat ska,

enligt rutin, rådgöra med HR-kontoret

B.2.4 Facklig samverkan och förhandling *Beslutet anmäls ej

B.2.4.1 Rätt att förhandla på kommunens vägar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt Kommundirektör eller HR-chef

B.2.4.2 Träffa kommungemensamma kollektivavtal HR-chef

B.2.5 Avslut av anställning

B.2.5.1 Uppsägning på grund av arbetsbrist Närmsta chef över bitr. enhetschef **
** Delegat ska, enligt rutin, rådgöra 

med HR-kontoret

B.2.5.2 Uppsägning på grund av personliga skäl Närmsta chef över enhetschef **
** Delegat ska, enligt rutin, rådgöra 

med HR-kontoret

B.2.5.3 Uppsägning på grund av personliga skäl enligt gällande rehabiliteringsprocess Närmsta chef över bitr. enhetschef **
** Delegat ska, enligt rutin, rådgöra 

med HR-kontoret

B.2.5.4 Avsked av arbetstagare Kommundirektör eller HR-chef   **
** Delegat ska, enligt rutin, rådgöra 

med HR-kontoret
B.2.5.5 Avslut av anställning med förmåner, 

B.2.5.5a a)     upp till 6 månader, utöver lag eller avtal a)     HR-chef

B.2.5.5b b)     upp till 12 månader, utöver lag eller avtal b)     Kommundirektör**
** Delegat ska, enligt rutin, rådgöra 

med HR-kontoret
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B.2.5.5c c)     över 12 månader, utöver lag eller avtal c)     Arbetsutskottet ** 
** Delegat ska, enligt rutin, rådgöra 

med HR-kontoret
B.2.6 Övrigt

B.2.6.1
Utse ersättare för kommundirektören vid frånvaro bland representanter i

kommundirektörens ledningsgrupp:

B.2.6.1a a)     upp till 1 kalendermånad a)     Kommundirektör

B.2.6.1b b)     längre än 1 kalendermånad b)     Kommunstyrelsens ordförande  

B.2.6.2 Utse ersättare för förvaltningschef vid frånvaro upp till en kalendermånad Kommundirektör

B.2.6.3 Beslut i fråga om hantering av löneskuld 

Fanns inga beloppsbegränsningar tidigare. 

B.2.6.3a a)     Upp till 1 prisbasbelopp a) HR-chef

B.2.6.3b b)     Upp till 5 prisbasbelopp b) Arbetsutskottet

B.2.7 Visselblåsning

B.2.7.1
Beslut rörande uppföljningsärende med anledning av inkommande rapport om 

missförhållande enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 

missförhållanden.

Lagen (2021:890) om

skydd för personer som rapporterar 

om missförhållanden.
Jurist 

B.2.7.2

Polisanmälan under utredning i uppföljningsärende med anledning av

inkommande rapport om missförhållande enligt lagen (2021:890) om

skydd för personer som rapporterar om missförhållanden där

kommunen misstänks vara målsägande i brottmål.

Lagen (2021:890) om

skydd för personer som rapporterar 

om missförhållanden. Jurist 

B.2.7.3

Utnämnande av behörig person eller behörig enhet att biträda vid

uppföljningsärende enligt lagen (2021:890) om skydd för personer

som rapporterar om missförhållanden.

Lagen (2021:890) om

skydd för personer som rapporterar

om missförhållanden."
Jurist. 

Om jurist till följd av jäv inte kan

fullgöra denna uppgift är kommundirektör

eller kommunstyrelsens ordförande

delegat

B.1.K

*Beslut i arbetsmiljöfrågor regleras i särskild riktlinje för fördelning av

arbetsmiljöuppgifter i Knivsta kommun. 

* För fördelning av arbetsmiljöfrågor finns blanketter på navet. 

*Förvaltningens chefsnivåer är ordnade, från högsta till lägsta nivå: kommundirektör,

förvaltningschef, områdeschef, enhetschef, biträdande enhetschef. 

-*För firmatecknare se separat beslut från kommunstyrelsen.

ARKIVMYNDIGHETEN 

B.3 Ärende Lagrum/annan bestämmelse Delegat Kommentarer

Tidigare 3. Informationshantering och allmänna 

handlingar. Uppdelning mellan delegationer som hör 

till akrivmyndigheten och sådana som är samma för 

B.3.1

Besluta om att inte lämna ut en handling, uppställa villkor för dess utlämnande eller avge

yttrande över överklagande av sådant beslut för handlingar övertagna av

arkivmyndigheten.

6 kap. 3 § OSL, 2 kap 14 § TF

Kommunarkivarie, kommunjurist

B.3.2 Beslut i fråga om utlåning av handlingar från kommunarkivet. Kommunakrivarie 

B.3.3 Beslut om att överta arkivmaterial. 9 § AL Kommunarkivarie 

B.3.4 Beslut om att utöva tillsyn samt ge föreläggande. 8 § 4 st. AL Kommunarkivarie

B.3.5
Beslut i fråga om format för bevarande, bygga arkivlokal, kravställande vid inköp av

verksamhetssystem eller liknande som nämnderna behöver stöd med. 
Kommunarkivarie 

NY

B.3.6
Gallring av handlingar, övertagna av arkivmyndigheten, som ej är upptagna i 

informationshanteringsplanen

Kommunarkivarie

FYSISK PLANERING, FAST EGENDOM, FASTIGHETER OCH

EXPLOATERINGSVERKSAMHET
B.4 Ärende Lagrum/annan bestämmelse Delegat Kommentarer

B.4.1

Beslut i fråga om genom att förvärva och överlåta fastighet eller fastighetsdel köp, byte,

gåva, fastighetsreglering eller inlösen enligt PBL under förutsättning att köpeskillingen

inte överstiger 86 prisbasbelopp exkl. förrättningskostnader

Arbetsutskottet  
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B.4.2

Beslut i fråga om exploateringsavtal samt köpte- och genomförandeavtal under

förutsättning att ersättningen inte överstiger 86 prisbasbelopp   exkl. 

förrättningskostnader

Arbetsutskottet 

B.4.3 Medgivande till överlåtelse av exploateringsavtal samt köpe- och genomförandeavtal.
Mark- och exploateringschef eller

Tillväxtchef Medgivande till överlåtelse av exploateringsavtal 

B.4.4 Beslut i fråga om planbesked vid standardförfarande enligt PBL Arbetsutskottet 

B.4.5 Beslut i fråga om att hyra externa lokaler,      och bostäder, och uppsägning av hyresavtal Lokalförsörjningschef

B.4.6 Beslut i fråga om förvärv och överlåtelse av bostadsrätt Lokalförsörjningschef

B.4.7
Beslut i fråga om uthyrning av byggnader och lokaler som disponeras av kommunen för

en tid av högst 5 år i sänder
12 kap. JB Lokalförsörjningschef * *Beslutet anmäls ej

B.4.8
Beslut i fråga om att teckna tilläggsavtal till befintliga hyresavtal med de kommunala

bolagen.
Lokalförsörjningschef

B.4.9

Beslut i fråga om ansökan om betalningsföreläggande och handräckning samt väckande

av talan i allmän domstol angående obetalda hyror för kommunstyrelsens uthyrda

lokaler och bostäder

Lag (1990:746) om

betalningsföreläggande och

handräckning, RB    

Lokalförsörjningschef

B.4.10
Beslut i fråga om förvärv och överlåtelse av fast egendom där kommunstyrelsen beslutat

om prissättning.
Mark- och exploateringschef

B.4.11
Beslut i fråga om tecknande av köpebrev till fullföljd av förvärv eller överlåtelse av

fastighet eller fastighetsdel enligt arbetsutskottets eller kommunstyrelsens beslut. 

Kommundirektör, tillväxtchef eller mark

och exploateringschef Ny

B.4.12
Beslut i fråga om att teckna avtal om servitut, lednings- och nyttjanderätter gällande

kommunens mark
Mark- och exploateringschef

B.4.13
Ansökan och återkallande av lantmäteriförrättning samt ärenden vid

inskrivningsmyndigheten

Fastighetsbildnings-, ledningsrätts-

och anläggningslagen
Handläggare

B.4.14 Framställa yrkanden samt godkännande av/medgivande vid lantmäteriförrättning
Fastighetsbildnings-, ledningsrätts-

och anläggningslagen

Mark- och exploateringschef eller

samhälls- byggnadschef (beroende på

verksamhet)

B.4.15
Beslut i fråga upplåtelse (arrenden) av kommunägd mark som inte är allmän plats enligt

PBL i upp till ett år
Mark- och exploateringschef

B.4.16
Beslut att avstå från att påkalla prövning hos hyresnämnden enligt lagen eller när

förvärvet inte är av principiell karaktär och är av ringa omfattning

Lag om förvärv av hyresfastigheter

m.m. (1975:1132)  
Mark- och exploateringschef

B.4.17

Beslut i fråga om att avge yttrande till andra myndigheter och organisationer samt rätt

att avge yttrande gällande kommunens mark (gäller frågor av ringa betydelse och/eller

av verkställighetskaraktär, t.ex. yttranden gällande bygglov)

Handläggare

B.4.18 Ansöka om dispens och tillstånd hos myndigheter i egenskap av fastighetsägare Handläggare

B.4.19 Ansöka om bygglov, marklov, rivningslov samt göra en anmälan till bygglovsmyndighet Handläggare

B.4.k
Mark- och exploateringschef undertecknar avtal och andra nödvändiga handlingar vid

beslut tagna av kommunstyrelsen eller arbetsutskottet.

 Kultur, fritid och bibliotek Tidigare 8. Kultur, fritid och bibliotek

B.5 Ärende Lagrum/annan bestämmelse Delegat Kommentarer

B.5.1 Beslut i fråga om bidrag till särskilda ändamål upp till 4,5 prisbasbelopp KSKuFU

B.5.2 Beslut i fråga om bibliotekets öppettider KSKuFU

B.5.3 Inköp av konst till kommunens offentliga lokaler 

B.5.4a a)     Beslut om inköp över 4,5 prisbasbelopp a)     KSKuFU

B.5.5b b)     Beslut om inköp mellan 1 och 4,5 prisbasbelopp b)     Kultur- och fritidschef

B.5.6c c)     Beslut om inköp upp till 1 prisbasbelopp c)     Konstansvarig handläggare   

Tillståndsärenden enligt spellagen Tidigare 9. Tillståndsärenden enligt spellagen

B.6 Ärende Lagrum/annan bestämmelse Delegat Kommentarer

B.6.1 Beslut i fråga om registrering av lotteri, och om att förena registreringen med villkor 6 kap. 9–10 §§ SpelL Handläggare

B.6.2 Beslut att utse kontrollant samt fastställa arvode 18 kap. 10 § SpelL Handläggare

B.6.3 Beslut att meddela varning och återkalla tillstånd 18 kap. 16 § SpelL Förvaltningschef

B.6.4 Avge yttrande gällande anordna spel på värdeautomater 3 kap. 11 § SpelF Handläggare  

Säkerhet och beredskap Tidigare 10. Säkerhet och beredskap

B.7 Ärende Lagrum/annan bestämmelse Delegat Kommentarer
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B.7.1 Beslut om placering i säkerhetsklass och ansökan om registerkontroll*
5 kap. 8,15 § Säkerhetsskydds-

förordningen (2018:658)

Säkerhetsskyddschef, biträdande

säkerhetsskyddschef

Beslut om placering i säkerhetsklass

B.7.1.1
Beslut om placering i säkerhetsklass och ansöka om registerkontroll av

säkerhetskyddschef.

5 kap. 8,15 § Säkerhetsskydds-

förordningen (2018:658)
HR-chef, kommundirektör 

B.7.2 Beslut om säkerhetsskyddsavtal 
2 kap., 6 § säkerhetsskyddslagen

(2018:585)

Säkerhetsskyddschef, biträdande

säkerhetsskyddschef
Ny

B.7.3 Beslut om att fastställa säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan 2 kap. 10,11 §§ PMFS 2019:2
Säkerhetsskyddschef, biträdande

säkerhetsskyddschef
Ny

B.7.4
Beslut om rutiner, föreskrifter och ansvisningar för verkställande av

säkerhetsskyddslagen

2 kap. 2§

säkerhetskyddsförordningen 

(2018:658)

Säkerhetsskyddschef, biträdande

säkerhetsskyddschef
Ny

B.7.5 Beslut om rutiner, föreskrifter och anvisningar för kommunens signalskyddsverksamhet 1 kap.8 § FFS 2019:9
Signalskyddschef, biträdande

signalskyddschef 
Ny

Kommunikation 
B.8 Ärende Lagrum/annan bestämmelse Delegat Kommentarer

B.8.1
Medgivande av rätt till extern användning av Knivsta kommuns vapen samt tolkning av

kommunstyrelsens riktlinjer för detsamma
Kommunikationschef* *Beslutet anmäls ej

Ny

B.8.2 Beslut om mindre förändringar i kommunens grafiska profil. Kommunikationschef *Beslutet anmäls ej Ny

B.9 KOMMUNSTYRELSENS ARKIV 

B.9.1
Besluta om att inte lämna ut en handling, uppställa villkor för dess utlämnande eller avge

yttrande över överklagande av sådant beslut avseende övriga handlingar. 
6 kap. 3 § OSL, 2 kap 14 § TF Jurist

B.9.2 Beslut i fråga om utlåning av handlingar från kommunstyrelsens arkiv.  Chef KLK
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Handläggare 
Allar Piirsoo 

Tjänsteskrivelse 
2022-11-14 

Diarienummer 
KS-2022/638 

   

 

Kommunstyrelsens  

Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige antar förslaget om ändring i reglemente för styrelsen och nämnder i 
Knivsta kommun daterat 2022-11-14. 

Sammanfattning av ärendet 

Avsnittet i reglementet för bygg- och miljönämndens ansvarsområde disponeras om. Den 
enda materiella förändringen är tillägget av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 
 
Kapitlet företag och stiftelser 4 § i reglementet har ändrats. En punkt om att utse ägarombud 
och ersättare har tillkommit.  

Företag och stiftelser  

Enligt 6 kap.1 § i kommunallagen har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över kommunala 
bolagen så det är lämpligt att ansvaret ligger hos kommunstyrelsen. Det är viktigt att 
ägarombudet ska kunna ge instruktioner till bolagets stämma från ägaren (kommunen) och 
viktigt att det inte uppstår frågor om ägarombudets befogenheter. 

Bygg- och miljönämnd  

§ 47 har disponerats om enligt följande modell: 

Först anges nämndens allmänna behörighet. Benämningen kommunal nämnd inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet återfinns i flera författningar på området. Bland dessa författningar 
finns vissa lagar som räknas upp i det gällande reglementet, såsom livsmedelslagen och 
strålskyddslagen. Eftersom nämnden nu tydligt bär det kommunala myndighetsansvaret 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet behöver de lagarna som ger befogenheter till sådan 
nämnd inte upprepas i reglementet. Vidare har begreppet rättsverkan utmönstrats eftersom 
det inte fyller en klargörande funktion. 

Därefter anges de lagar som nämnden antar det kommunala myndighetsansvaret för, men 
som inte pekar ut den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Bland 
dessa ligger den enda egentliga nyheten i förslaget, att lagen (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter tillförs till nämndens ansvarsområde. 

Efter detta utpekas lagar där bygg- och miljönämnden endast ansvarar för vissa delar. Den i 
praktiken viktigaste preciseringen är lovhandläggningen enligt PBL som naturligen centreras 
kring den lagens 9 kap., men som även samverkar med övriga delar av lagen. 

Vissa kommunala ansvar i smittskyddslagen ligger lämpligare hos utbildningsnämnden och 
hos socialnämnden. Av det skälet är det sannolikt felaktigt att beskriva det som att all 
prövning och tillsyn enligt den lagen var bygg- och miljönämndens ansvar. En precisering 
görs därför till den uppgift som lämpligast hanteras av bygg- och miljönämnden. 
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I följande avsnitt placeras de uppgifter som inte direkt framgår av lag, såsom kommunens 
produktion av kartor och geografisk information. 

Sist beskrivs nämndens allmänna befogenheter. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet att anta föreslagna förändringar enligt tjänsteutlåtandet ifråga medför inga 
ekonomiska konsekvenser för kommunen.   

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklistan.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-14 
Besluthandling 2022-11-14, Förslag till reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 
Knivsta kommun 
Besluthandling 2022-11-14, Detaljera beskrivning av ändringar för reglemente för 
kommunstyrelse och nämnder 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Bygg- och miljönämnden 

 

 

 

 

Åsa Franzén  

Chef för kommunledningskontoret  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet att anta föreslagna förändringar har ingen påverkan på barn.  

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 
Knivsta kommun 
 

Antaget av kommunfullmäktige den 2 februari 2023 
När denna föreskrift träder i kraft upphör tidigare reglemente att gälla.   
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A. Styrelsens uppgifter 

Allmänt om styrelsens uppgifter 

1 §  

Styrelsen är den nämnd som är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Däremot får styrelsen inte fatta beslut 
som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som rör 
enskilda. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och 
leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).  

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och 
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte 
lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter 
som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning. 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

2 §  

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.  

Styrelsens övergripande uppgifter  

3 §  

Styrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha ett övergripande ansvar för säkerhetsfrågor i kommunen, 

4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- 
och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, 
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister, i den mån 
detta inte inkräktar på annan nämnds ansvarsområde.  
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5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 

behövs,  

6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens interna kontroll i enlighet med 
vad fullmäktige särskilt beslutar, 

8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare, 

10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska handlägga ska beredas.  

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden.  

Företag och stiftelser 

4 §  

Styrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden 
av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företags/stiftelseledningarna, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 
3–4 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har 
intresse i, 

5. årligen, senast den 30 september, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i 
de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 
styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder, 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 

7. utse, vid behov, ägarombud och ersättare till årsstämmorna i hel- och delägda 
kommunala bolag.  
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Kommunalförbund och avtalssamverkan 

5 §  

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i eller i avtalssamverkan som kommunen är 
part av. 

Ekonomi och medelsförvaltning 

6 §  

Styrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade 
föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av 
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att 
betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att 

- ansvara för den ekonomiska förvaltningen av kommunens fasta egendom som inte 
har uppdragits åt någon annan nämnd eller åt ett bolag i vilket kommunen bestämmer 
ensam 

- ansvara för den ekonomiska förvaltningen av kommunens lösa egendom som inte 
anförtrotts åt någon annan nämnd genom dess verksamhet eller åt ett bolag i vilket 
kommunen bestämmer ensam,  

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, samt vid behov 
ansöka om permutation av fonder och stiftelser.   

3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen, 

4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om 
kommunal redovisning, 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om 
kommunal redovisning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser. 

Delegering från fullmäktige 

7 §  

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 
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2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och 
andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering upp till 20 miljoner kronor, allt 
inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt, 

5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande 
verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) 

8.  besluta i fråga om taxor och avgifter av mindre betydelse på kommunstyrelsens 
verksamhetsområden,  

9. riktande av sparbeting mot nämnd för att uppnå en kommunal ekonomi i balans,  

10. stopp för ytterligare investeringar.  

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av 
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. 
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

Personalpolitiken och personalansvar  

8 §  

Styrelsen är arbetsgivare för kommunens personal. Styrelsen har hand om personalfrågor 
inklusive arbetsmiljöfrågor för kommunens förvaltning.  

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att: 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 
11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra 
nämnders verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare; 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter, 

6. ombesörja kommunens åtaganden angående interna rapporteringskanaler och 
förfaranden för rapportering och uppföljning enligt 5 kap. lagen (2021:890) om skydd 
för personer som rapporterar om missförhållanden.  
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Uppföljningsfunktionen 

Styrelsens uppföljning 

9 §  

Styrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret, 

5. inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige 
fastställda program och direktiv, 

6. att på fullmäktiges sammanträden i april och november varje år lämna fullmäktige en 
redovisning över de motioner som kommit in till fullmäktige till och med året innan och 
som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 

Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 

10 §  

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte 
någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. 
Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om 
inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

Ledamot till hemvärnsråd 

11 §  

Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 

Arkivmyndighet 

12 §  

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige 
antaget arkivreglemente. 

Anslagstavla och webbplats 

13 §  

Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 
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Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats. 

Författningssamling 

14 §  

Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att 
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

Den gemensamma administrationen 

15 §  

Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltningen och kommunens gemensamma administration, 
vilket inkluderar:  

- administrationen inom ekonomi- och HR-verksamheten,  

- det övergripande ansvaret för kommunens centrala kommunikations-  och 
informationsverksamhet,  

- det övergripande ansvaret för kommunens samlade nämndsadministration.  

Kommunstyrelsens övriga särskilda ansvarsområden 

16 §  

Utöver de ansvarsområden som redan angivits ansvarar kommunstyrelsen särskilt för: 

- planuppdrag och planbesked,  

- markanvisningar och exploateringsavtal,  

- avtal om arrenden, uthyrning och förhyrning av fastigheter samt köp av bostadsrätter, 

- biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801) samt allmänkultur 

- föreningsstöd och -bidrag samt övrig fritidsverksamhet, kulturskolan, fritidsgårdar och 
ungdomsverksamheten, i den mån ansvaret inte överlåtits på en annan nämnd, 

- internationella kontakter och EU-frågor, 

- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och åtgärder för att allmänt främja 
sysselsättningen och näringslivet i kommunen,  

- besöksnäring och frågor om närturism, 

- projekt inom Lokalt ledd utveckling,  

- det strategiska arbetet med att främja integration, 

- drogförebyggande arbete och folkhälsa, 

- kommunens konsumentvägledning  

- tolkning och tillämpning av bestämmelserna om arvoden, andra ersättningar och 
pension till kommunens förtroendevalda, 
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- övergripande ansvar för samråd och dialog med Region Uppsala och andra aktörer 

om kollektivtrafiken 

- ärenden enligt spellagen (2018:1138),  

- borgerliga förrättningar, 

- kommunens långsiktiga lokalförsörjning. 

Kommunstyrelsen ska arbeta utifrån ett koncernperspektiv, vilket innefattar kommunen själv 
och dess bolag. 

 

B. För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser 

Uppdrag och verksamhet 

17 §  

Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som 
anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband 
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, 
samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer. 

Styrelsen och övriga nämnder ansvarar gemensamt för att informera medborgarna om 
kommunens verksamhet inom sina respektive verksamhetsområden. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

18 §  

Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Ovanstående inkräktar inte på styrelsens ansvar över förvaltningen och den 
gemensamma administrationen.  

Personuppgifter och dataskydd  

19 §  

Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunens/nämndes registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 
Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.  

Styrelsen utser ett dataskyddsombud för kommunen, som även ställs till nämndernas 
förfogande.   

 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

20 §  
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Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

- i reglemente, 

- genom finansbemyndigande. 

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 
dem har fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 
styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.  

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

Information och samråd 

21 §  

Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från 
nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till 
information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är 
särskilt berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Självförvaltningsorgan 

22 §  

Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss 
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska 
i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, 
arbetsformer och mandattid. 

Arbetsformer 

Tidpunkt för sammanträden 

23 §  

Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen, ställas till ordföranden och ges in till sekreteraren. Begäran ska innehålla uppgift 
om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  
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Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

Kallelse 

24 §  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 
eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden 
längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 
ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse sker elektroniskt om det 
inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden 

25 §  

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Beslut om offentliga sammanträden ska 
fattas på nämndens första sammanträde för den nya mandatperioden. Kommunstyrelsens 
sammanträden är öppna för allmänheten om inte kommunstyrelsen beslutar annat. Ett beslut 
om öppna sammanträden kan när som helst ändras av nämnden. Offentliga sammanträden 
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter 
som omfattas av sekretess.  

Sammanträde på distans 

26 §  

Styrelsen/nämnden får sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare tydligt kan se och höra varandra på lika villkor (god överföring). I 
kallelsen ska det anges en plats varifrån ledamöter och ersättare ska erbjudas möjlighet att 
ansluta till distanssammanträdet. För offentliga sammanträden ska allmänheten erbjudas 
insyn i sammanträdet i anslutning till den platsen. 

Ledamot som har önskemål om distanssammanträde ska innan sammanträdet anmäla detta 
till ordföranden och mötessekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 

Om en ledamot inte längre deltar med god överföring ska sammanträdet avbrytas. 
Sammanträdet återupptas först sedan ledamoten återupprättat kontakten eller ersättare har 
inträtt som ledamot.  

En ledamot som har återkommande svårigheter med att upprätthålla god överföring med 
sammanträdet får ersättas. Om den ersatta ledamoten inte åter får tjänstgöra är denne under 
återstoden av sammanträdet teknikfelsledamot och antecknas som sådan i protokollet. En 
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teknikfelsledamot får närvara vid sammanträdet med yttranderätt, men utan yrkande- och 
beslutanderätt. 

Ordföranden får tillåta att flera sammanträdesdeltagare delar ljud- och bildöverföring, under 
förutsättning att samtliga ledamöter ser och hör varandra på lika villkor. 

Ordföranden och mötessekreteraren får avbryta ljudöverföringen för sammanträdesdeltagare 
i syfte att förbättra mötets genomförande. 

Varje beslut ska föregås av en teknik- och funktionskontroll. Vid kontrollen ska ordföranden 
försäkra sig om att alla ledamöter har uppfattat alla yrkanden och ordförandens proposition 
med god överföring. 

Regler för sammanträde på distans för styrelse/nämnder gäller även för utskott och 
beredningar när beslut ska fattas. Organets ordförande har motsvarande uppgifter som 
nämndens ordförande. 

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 

Säkerhet vid sammanträde på distans 

27 §  

Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del 
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Deltagarna ska enkelt kunna identifiera varandra 
på ett betryggande sätt. 

För distanssammanträden där sekretessuppgifter eller där annat än harmlösa 
personuppgifter avhandlas krävs mötesverktyg och rutiner som erbjuder tillräckligt hög 
säkerhet mot obehörig avlyssning givet ärendets natur. När sekretessärenden behandlas ska 
alla deltagare vara uppkopplade med ljud och bild för att säkerställa att ingen obehörig 
närvarar under sammanträdet. Slutna omröstningar får endast genomföras under 
förutsättning att valhemligheten kan upprätthållas. 

Ordföranden får avbryta och ytterst frånta ordet från den som yppar personuppgifter eller 
sekretesskyddade uppgifter om inte säkerhetsrutiner följs. 

Närvarorätt 

28 §  

Kommunfullmäktiges presidium ska underrättas om tid och plats för kommunstyrelsens 
sammanträden och tillställas föredragningslistan och övriga handlingar som tillställs 
ledamöterna i styrelsen. Om de närvarar får de delta i överläggningarna och anteckna sin 
mening till protokollet.  

Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden 
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, 
medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden 
beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som 
rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. 



 § 174 Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna - KS-2022/638-1 Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna : Förslag till reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun

Sida 14 av 22 

 
 

 
Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 
styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

Sammansättning 

29 §  

Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat, 
dock med beaktande av 6 kap. 16 § KL.  

Ordföranden 

30 §  

Det åligger ordföranden att 

1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid 
behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden, 

6. bevaka att nämndens beslut verkställs 

7. ansvara över protokollet vid nämndens sammanträden samt för att protokollet 
undertecknas av ordföranden och justeras inom 14 dagar enligt kommunallagen kap 
5 § 69.  

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor, 

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige 
samt 

4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

Presidium 

31 §  

Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande. 
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Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 

32 §  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del 
av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet 
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av 
den äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Kommunalråd 

33 §  

Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige ett eller flera kommunalråd.  

Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

Förhinder 

34 §  

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller i mejl till kommunens e-
postadress.  

Ersättares tjänstgöring 

35 §  

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad 
till protokollet.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 
stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 
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Jäv, avbruten tjänstgöring 

36 §  

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna.    

Reservationer och särskilda yttranden 

37 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt 
som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Ordföranden beslutar i vilken utsträckning ledamöter, tjänstgörande ersättare samt icke 
tjänstgörande ersättare har möjlighet att lämna särskilda yttranden till protokollet.  

Justering av protokoll 

38 §  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 
ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 

39 §  

Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 
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Delgivningsmottagare 

40 §  

Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, kommundirektören, 
förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar 

41 §  

Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens 
vägnar undertecknas av ordföranden och vid behov kontrasigneras av sekreteraren. Vid 
förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndernas 
vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning av sådant beslut undertecknas av den som fattat beslutet.  

Utskott 

42 §  

Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott bestående av högst hälften av det antal som 
styrelsens ordinarie ledamöter uppgår till. Nämnder får inrätta arbetsutskott, och väljer då hur 
många ledamöter utskottet ska bestå av, dock minst 3 ledamöter. Utskottens ledamöter väljs 
ur styrelsen/nämnden. Om ersättare väljs ska de närvara vid utskottets sammanträden 
endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 
styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska också vara personalutskott.  

Ärendekategorier om myndighetsutövning mot personer, och som regelmässigt omfattas av 
sekretess, ska behandlas i utskott. Om ärendet är av principiell betydelse får det behandlas 
av nämnden efter beredning i utskottet. Utskottsbehandling är inte nödvändig för enstaka 
sekretessärenden. 

Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott. När utskott tillsätts ska utskottets 
uppgifter fastställas särskilt. 

Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs. För kommunstyrelsens arbetsutskott 
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gäller även att sammanträde ska hållas när minst 3 ledamöter begär det. Utskottet får 
handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet 
om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören eller ansvarig förvaltningschef, 
beroende på nämnd, överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden bestämmer 
föredragningslistan till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till 
beslut. 

Om styrelsen/nämnden delegerat beslutsrätt till ett utskott ska protokoll föras över besluten.  

Utskottens sammanträden är slutna.  

Ledamöternas initiativrätt 

43 §  

En ledamot eller tjänstgörande ersättare som vill väcka ärenden i styrelsen/nämnden ska 
göra detta skriftligt. Styrelsen/nämnden bör ta fram rutiner för sådana ledamotsinitiativ.  

 

C. Nämndernas uppgifter 

Allmänt 

44 §  

Nämnderna är var och en inom sitt verksamhetsområde kommunens organ samt 
förvaltningsmyndighet för sådana verksamheter som kommunfullmäktige främst genom 
reglementet delegerat eller som ankommer på sådan nämnd enligt lag eller annan 
författning.  

Varje nämnd ansvarar för sin egen lokalförsörjning, i samråd med kommunstyrelsen.  

Socialnämnd (SN) 

45 §  

Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 

- arbetsmarknadsfrågorna 

- individ- och familjeomsorgen 

- äldreomsorgen 

- den kommunala hälso- och sjukvården 

- omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

- verksamheten för flyktingmottagande 

- åtgärder för arbetslösa 

- färdtjänst och riksfärdtjänst. 
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Socialnämnden ska fullgöra kommunens lagstiftade uppgifter inom verksamhetsområdena. 
Nämnden ska också svara för att av kommunfullmäktige beslutade åtaganden med anknyt-
ning till socialtjänsten fullgörs. 

Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande avge yttranden över 
ansökningar om tillstånd till servering av alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen 
(2010:1622).  

Socialnämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Nämnden får besluta i fråga om taxor och avgifter av mindre betydelse på nämndens 
verksamhetsområden. 

Utbildningsnämnd (UN) 

46 §  

Utbildningsnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 

- förskola 

- förskoleklass 

- grundskola  

- grundsärskola 

- gymnasieskola 

- gymnasiesärskola 

- särskild utbildning för vuxna (särvux) 

- kommunal vuxenutbildning 

- utbildning i svenska för invandrare 

- fritidshem  

- annan pedagogisk verksamhet 

- kommunens måltidsverksamhet. 

Utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens lagstiftade uppgifter inom 
verksamhetsområdena.  

Nämnden får besluta i fråga om taxor och avgifter av mindre betydelse på nämndens 
verksamhetsområden. 
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Bygg- och miljönämnd (BMN) 

47 §  

Bygg- och miljönämnden utför kommunens myndighetsuppgifter inom vad som enligt 
författning ska fullgöras av kommunal nämnd inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
Dessutom ska nämnden fullgöra kommunens myndighetsuppgifter enligt följande lagar samt 
de författningar som meddelats med stöd av dessa lagar: 

1. Miljöbalken, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, alkohollagen 
(2010:1622), lagen (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter, lagen (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel, lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning, lagen (2006:378) om lägenhetsregister, lagen (1975:88) med 
bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer samt 
lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor, lagen (2000:224) om fastighetsregister 
samt lagen (2006:378) om lägenhetsregister. 

2. Bygglov, rivningslov, marklov m m, enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

3. 6 kap. 7 § smittskyddslagen (2004:168). 

Nämnden ansvarar för den kommunala produktionen av kartor och geografisk information. 

Nämnden utför samråd och lämnar yttranden inom sina ansvarsområden. 

Nämnden får besluta i fråga om taxor och andra avgifter av mindre betydelse inom 
nämndens verksamhetsområden. 

Samhällsutvecklingsnämnd (SUN) 

48 §  

Samhällsutvecklingsnämnden ska ansvara för all övergripande samhälls- och teknisk planering, 
trafikplanering samt detaljplaner för att främja kommunens utveckling vad gäller livskvalitet, 
hållbart resande och god miljö. 

Nämnden ansvarar för alla uppgifter som enligt lag ska fullgöras gällande kommunal 
detaljplaneverksamhet, utom planuppdrag och planbesked som beslutas av 
kommunstyrelsen. Beslut i normalt planförfarande fattas av nämnden.  

Nämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 

- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten (ÖP), 
- energiplaneringen samt främjande av energihushållning, inklusive vindkraftverk, 
- gatukostnadsärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900), 
- ärenden enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), 
- ärenden enligt anläggningslagen (1973:1149), 
- ärenden enligt ledningsrättslagen (1973:1144), 
- trafikplanering och parkeringsövervakning, 
- bredband, 
- VA-planering, 
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- upplåtelse av allmän platsmark samt tillfälliga nyttjanderättsavtal av naturmark, 
- bostadsanpassning enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, 
- namnsättning av gator, torg, andra allmänna platser, kvarter och kommunala 

verksamhetslokaler.  

Nämnden fullgör även kommunens uppgifter beträffande följande anläggningar och 
verksamheter, såvitt avser byggande, drift, underhåll och förvaltning:  

- allmänna platser, såsom gator, vägar, broar, torg och parker, 

- skogsområden, grönområden, naturreservat och övrig naturvård, 

- avfallshantering och återvinning.  

Nämnden får besluta i fråga om taxor och avgifter av mindre betydelse på nämndens 
verksamhetsområden. 

Krisledningsnämnd (KN) 

49 §  

Krisledningsnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 

- arbetet enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap 

- arbetet enligt förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap. 

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens presidium, utbildningsnämndens 
ordförande och socialnämndens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i 
krisledningsnämnden.  

Vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får krisledningsnämnden överta 
annan nämnds uppgifter. Nämnden får dock inte ta över mer beslutanderätt från annan 
nämnd än den specifika situationen kräver. 

Ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde.  

När förhållande normaliserats eller medger det ska krisledningsnämnden snarast besluta att 
de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.  

Kommunfullmäktige kan alltid besluta att krisledningsnämndens uppgifter ska övergå till 
ordinarie nämnd.  

Valnämnd (VN) 

50 §  

Nämnden fullgör de uppgifter som, enligt vallagen och övriga valförfattningar, ankommer på 
lokal valmyndighet vid genomförande av allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige, 
kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt vid genomförande av folkomröstningar.  
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Nämnden ska även, på uppdrag av kommunfullmäktige, inhämta synpunkter från 
medlemmarna i kommunen som ett led i beredningen av ett ärende, om nämndens 
verksamhet i övrigt inte hindras.  

Nämnden ansvarar även för att informera allmänheten om sin verksamhet.  

Gemensamma nämnder 

51 §  

Arbetet i de gemensamma nämnder som Knivsta kommun är medlem i regleras separat.  
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Kommunstyrelsen 2022-11-14 Diarienummer: 

KS-2022/638 

Förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 
Knivsta kommun 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

§ 47

Bygg- och miljönämnden leder och 

ansvarar för verksamheten inom 

följande områden: 

Bygg- och miljönämnden utför 
kommunens myndighetsuppgifter inom 
vad som enligt författning ska fullgöras 
av kommunal nämnd inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet. Dessutom ska 
nämnden fullgöra kommunens 
myndighetsuppgifter enligt följande 
lagar samt de författningar som 
meddelats med stöd av dessa lagar: 

-Kommunens uppgifter med
rättsverkan inom byggväsendet.
- Inseendet över
byggnadsverksamheten enligt plan- 
och bygglagen (2010:900).
- Kommunens uppgifter med

rättsverkan inom miljö- och
hälsoskyddsområdet och vad som i
övrigt enligt lag ska fullgöras av den
kommunala nämnden inom miljö- och
hälsoskyddsområdet inberäknat
livsmedelsområdena.
- Prövning och tillsyn som ankommer

på kommunen enligt miljöbalken,
livsmedelslagen, smittskyddslagen, lag
(2018:2088) om tobak och liknande
produkter, alkohollagen, lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel,
strålskyddslagen avseende
skyddsåtgärder i solarier samt tillsyn i
enlighet med lag (1998:814) med
särskilda bestämmelser om
gaturenhållning och skyltning.
- Kartor och geografisk information
(kart- och GIS-verksamheten).

1. Miljöbalken, lagen (2018:2088) om
tobak och liknande produkter,
alkohollagen (2010:1622), lagen
(2022:1257) om tobaksfria
nikotinprodukter, lagen (2009:730) om
handel med vissa receptfria läkemedel,
lagen (1998:814) med särskilda
bestämmelser om gaturenhållning och
skyltning, lagen (2006:378) om
lägenhetsregister, lagen (1975:88) med
bemyndigande att meddela föreskrifter
om trafik, transporter och
kommunikationer samt lagen
(1978:234) om nämnder för vissa
trafikfrågor, lagen (2000:224) om
fastighetsregister samt lagen
(2006:378) om lägenhetsregister.

2. Bygglov, rivningslov, marklov m m,
enligt plan- och bygglagen (2010:900).

3. 6 kap. 7 § smittskyddslagen
(2004:168).
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Nämnden utför samråd och lämnar 
yttranden enligt miljöbalken och enligt 
annan lagstiftning 

Nämnden ansvarar för den kommunala 
produktionen av kartor och geografisk 
information. 

Nämnden har ansvar för att besluta om 
belägenhetsadresser och 
lägenhetsnummer för bostäder enligt 
10-11 §§ lagen (2006:378) om 
lägenhetsregistret. Nämnden ansvarar 
också för att besluta om övriga 
belägenhetsadresser. 

Nämnden utför samråd och lämnar 
yttranden inom sina ansvarsområden. 

Nämnden är även trafiknämnd och 
fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 
§ lagen om nämnder för vissa 
trafikfrågor (1978:234). 

Nämnden får besluta i fråga om taxor 
och andra avgifter av mindre betydelse 
inom nämndens verksamhetsområden. 

Nämnden får besluta i fråga om taxor 
och avgifter av mindre betydelse på 
nämndens verksamhetsområden. 

 

 

 

4 § 

 

Företag och stiftelser Företag och stiftelser 

Styrelsen ska Styrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över 
verksamheten i de företag och 
stiftelser som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse 
i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen, 

1. ha fortlöpande uppsikt över 
verksamheten i de företag och 
stiftelser som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse 
i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av 
uppställda direktiv, men också i 
avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv 
till företagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv 
till företagen fattas och kontinuerligt 
hålls uppdaterade, 

3. ansvara för regelbundna möten 
mellan styrelsen och 
företags/stiftelseledningarna, 

3. ansvara för regelbundna möten 
mellan styrelsen och 
företags/stiftelseledningarna, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder 
för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. 3–4 §§ KL är 
uppfyllda beträffande de företag och 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder 
för att säkerställa att de krav som 
anges i 10 kap. 3–4 §§ KL är 
uppfyllda beträffande de företag och 
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stiftelser kommunen äger eller har 
intresse i, 

stiftelser kommunen äger eller har 
intresse i, 

5. årligen, senast den 30 september, i 
beslut pröva om den verksamhet 
som bedrivits i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger 
under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska delges 
fullmäktige snarast. Finner styrelsen 
att brister förelegat, ska den 
samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 

5. årligen, senast den 30 september, i 
beslut pröva om den verksamhet 
som bedrivits i de aktiebolag som 
kommunen helt eller delvis äger 
under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts 
inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Beslutet ska delges 
fullmäktige snarast. Finner styrelsen 
att brister förelegat, ska den 
samtidigt lämna förslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder, 

6. svara för att tillvarata kommunens 
intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag 
som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i. 

6. svara för att tillvarata kommunens 
intressen vid bolags- och 
föreningsstämmor och andra 
likartade sammanträden i de företag 
som kommunen helt eller delvis äger 
eller annars har intresse i. 

 7. utse, vid behov, ägarombud och 
ersättare till årsstämmorna i hel- och 
delägda kommunala bolag. 
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Kommunstyrelsen  

Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta 
kommuner i Uppsala län (Regionalt forum) 2023-2026 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner för Knivsta kommuns del överenskommelse om samverkan 
mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, Regionalt forum för åren 2023-
2026. 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med regionbildningen inrättades ett Regionalt forum för samverkan mellan länets 
kommuner och Region Uppsala. Syftet med regionalt forum är att säkerställa ett fortsatt 
kommunalt inflytande i regionala utvecklingsfrågor och i andra frågor med kommunal 
anknytning.  

Överenskommelsen har nu kompletterats med bilaga avseende Regionalt forums 
prioriterade frågor 2023. Bilagan skall genom detta beslut aktualitetsprövas årligen. Den nya 
överenskommelsen skickades för godkännande till berörda kommuner 9 juni 2022, och ska 
besvaras senast 31 december 2022.  

Bakgrund 

I samband med regionbildningen inrättades ett Regionalt forum för samverkan mellan länets 
kommuner och Region Uppsala. Denna samverkan och Regionalt forums arbete 
formaliserades i en överenskommelse mellan parterna. 
 
Under våren 2022 genomfördes en revideringsprocess avseende överenskommelsen. 
Utgångspunkten för revideringen var den gällande överenskommelsen och iakttagelser och 
rekommendationer som lyftes fram i förarbetet till denna överenskommelse. Regionalt 
forums medlemmar gavs, med stöd av Regionala ledningsgruppen, möjlighet att ge inspel 
och framföra synpunkter. Arbetet koordinerades och bereddes av Region Uppsala. 
Som en del av beredningen presenterades förslag till reviderad överenskommelse på den 
Regional ledningsgruppen den 22 maj som godkände att förslaget gick vidare Regionalt 
forum. Förslag till ny överenskommelse presenterades på Regionalt forum 20 maj, som gav 
Regionalt forums beredningsgrupp i uppdrag att slutligen godkänna förslag till ny 
överenskommelse för vidare utskick till respektive part, något beredningsgruppen gjorde den 
9 juni. 
 
Överenskommelsen har kompletterats med bilaga avseende Regionalt forums prioriterade 
frågor 2023. Bilagan skall aktualitetsprövas årligen. 
 
Nästa steg i processen är att respektive part behandlar och beslutar om överenskommelsen i 
därtill avsedd instans utifrån respektive parts delegationsordning och reglemente. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förslaget bedöms i sig inte få några ekonomiska konsekvenser för Knivsta kommun. Initiativ 
med anledning av denna överenskommelse som kräver resurser ska hanteras inom ramen 
för ordinarie äskande- och budgetprocess. 
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Barnkonsekvensanalys 

Gjord enligt checklistan.  

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-10-04  
Bilaga till överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala 
och åtta kommuner i Uppsala län: Regionalt forums prioriterade frågor 2023 
Förslag till en ny överenskommelse för regionalt forum  
 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Region Uppsala  
Enköping, Heby, Håbo, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner 
 

Daniel Lindqvist  

Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet att godkänna för Knivsta kommuns del överenskommelse om samverkan mellan 
Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län har ingen påverkan på barn.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och
åtta kommuner i Uppsala län

Verksamhetsidé för Regionalt forum

För att möjliggöra ett gott liv i en nyskapande och hållbar kunskapsregion med
internationell lyskraft, finns Regionalt forum till för ledande politiker i Region
Uppsala och de åtta kommunerna i Uppsala län. Uppgiften är att utifrån en tillitsfull
samarbetskultur och gemensamma målbilder hantera viktiga frågor och utmaningar
för Uppsala län. Detta ska skapa mesta möjliga nytta för länets invånare och
verksamheter.

§ 1 Uppdrag
Regionalt forum i Uppsala län är ett politiskt forum för samverkan mellan Region Uppsala
och Enköpings, Heby, Håbo, Knivsta, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars
kommuner. Forumet, och dess medlemmar var för sig, ska vara tydliga företrädare för länet,
som med mandat, nyskaparanda och handlingskraft tillvaratar länets potential för
invånarnas bästa. Regionalt forum ska vara en naturlig arena för länets mest viktiga frågor.

Regionalt forum har en rådgivande roll mot Region Uppsala och länets kommuner. Ärenden
initieras från både Region Uppsala och kommunerna. Forumet fattar inte formella beslut
som binder medlemmarna. Arbetsformer regleras inte i kommunallagen och forumet har
ingen juridisk status.

§ 2 Sammansättning

I Regionalt forum ska ingå tre företrädare för Uppsala kommun, två företrädare från
respektive övrig kommun i länet, samt regionstyrelsens presidium. Partier som
utifrån detta inte är företrädda i Regionalt forum representeras av regionråd från
aktuellt parti.

Ledamöterna i Regionalt forum har ingen ersättare.

Deltagare kan adjungeras in efter beslut i beredningsgrupp RF
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Regionstyrelsens ordförande är ordförande för Regionalt forum. Kommunerna utser
tillsammans en vice ordförande.

Regionala ledningsgruppen inklusive representanter från Länsstyrelsen adjungeras till
Regionalt forum.

Om inte annat beslutas sammanfaller mandattider för kommunerna och Region
Uppsala.

§ 3 Samarbetsformer
Regionalt forum ska vara ett kreativt och kvalificerat forum som inger förtroende och genom
god regional samverkan präglas av besluts- och handlingskraft. Regionalt forum ska vara en
framåtsyftande och effektiv mötesplats, med god stämning och högt i tak som präglas av
respekt och tillit.

Regionalt forum ska ha ett reellt inflytande på den regionala utvecklingen. Därför ska
agendan medge tid för beredning av frågor inför beslutande församlingar. Tid ska avsättas
för tematiska diskussioner och strategiska ställningstaganden. Arbetsformerna bör variera i
syfte att skapa dynamik i arbetet. Regionalt forum är deltagarnas forum, inte omvärldens
arena för att möta den regionala politiska nivån.

Regionalt forum sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträde ska därt ill hållas när
ordföranden eller minst en tredjedel av ledamöterna begär detta.

Ordföranden svarar för upprättande av övergripande årsplan för Regionalt forums möten,
efter samråd med vice ordförande samt representant från kommunerna.

Ordföranden svarar för kallelse, efter samråd med vice ordförande samt representant från
kommunerna.

Kallelsen ska vara åtföljd av föredragningslista som upptar de ärenden som avses
behandlas inklusive eventuella underlag. Kallelse till Regionalt forum ska skickas ut
senast 14 dagar innan sammanträdet.

Vid sammanträde med Regionalt forum ska föras minnesanteckningar som ska
distribueras till Region Uppsalas styrelse och nämnder samt till kommunstyrelsen i
samtliga kommuner i Uppsala län.

Mellan Regionalt forums möten har ordföranden efter samråd med vice ordförande samt
representant från kommunerna möjlighet att, såväl regelbundet som vid särskilda tillfällen,
bjuda in Kommunstyrelseordförandena i länet till avstämningar och strategisk dialog.
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§ 4 Prioriterade frågor för Regionalt forum
Regionalt forum ska prioritera och ägna kraft åt:

Frågor som har regional bäring med strategisk betydelse för länets utveckling

Frågor av särskild betydelse som ägs av flera, men där inte alla behöver vara berörda
Frågor där effekten blir större om parterna samverkar

En viktig utgångspunkt för de frågor som Regionalt forum prioriterar är Regional
utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län. Strategin fastställer långsiktiga
mål och prioriteringar för länets regionala hållbara utveckling samt målsättningar och
delområden som ska vara i särskilt fokus i länets samverkan under de närmaste åren.
Regionalt forum ska kontinuerligt följa, stödja och möjliggöra genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin och ha en aktiv roll i revideringar av densamma.

Regionalt forum ska årligen aktualitetspröva och ta ställning till vilka frågor som är Regionalt
Forums prioriterade frågor inför det kommande året.

Regionalt Forums prioriterade frågor 2023 återfinns i bilaga med samma namn.

§ 5 Ekonomi och administration
Region Uppsala svarar för mötesadministration, arkiv och administrativa kostnader för
Regionalt forum.

Respektive huvudman (kommunerna och Region Uppsala) ansvarar för arvoderingen i
Regionalt forum och regionala samråd.

§ 6 Tjänstepersonstöd
Regionala ledningsgruppen (kommundirektörer och regiondirektör) är Regionalt forums
tjänstepersonstöd och beredningsorgan. Regiondirektören är ordförande i gruppen.

Huvudmännen bistår med expertstöd, exempelvis planerings- och utredningsarbete.

§ 7 Tillsättande av och uppgifter för regionala samråd

För att ytterligare säkerställa det kommunala inflytandet finns två regionala samråd:

Samråd för hälsa, vård och omsorg, som kopplas till Vårdsstyrelsen och
Sjukhusstyrelsen, samt socialnämnder eller motsvarande i länets kommuner.

Samråd för kultur, som kopplas till Kulturnämnden i Region Uppsala och
kulturnämnder eller motsvarande i länets kommuner.
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I varje samråd ingår representanter från kommunerna samt presidier för berörda nämnder i
Region Uppsala.

Region Uppsala utser ordförande i respektive samråd. Ordförande i nämnder som delar
samrådsgrupp med kommunerna svarar gemensamt för kallelse till möten. Kommunerna
utser gemensamt vice ordförande i samråden.

I de regionala samråden ska information och samverkan ske i ärenden som berör Region
Uppsala och kommunerna inom respektive nämnds ansvarsområde. Vid varje möte ska föras
minnesanteckningar och Region Uppsala ansvarar för mötesadministration.
Ärenden till samråden bereds gemensamt av berörda chefer inom Region Uppsala och
kommunerna.

Ramverket för uppdrag, mål och former för rapportering fastställs av Regionalt forum.

§ 8 Överenskommelsens giltighetstid
Denna överenskommelse gäller 2023-2026.

§ 9 Ändringar av denna överenskommelse
Ändringar i denna överenskommelse förutsätter enighet mellan deltagande parter.

§ 10 Utvärdering
En utvärdering av överenskommelsen ska ske senast i april 2026.
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§ 10 Undertecknande

_______________________

Regionstyrelsens ordförande, Region Uppsala

_______________________ _______________________

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Älvkarleby kommun Tierps kommun

_______________________ _______________________

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Enköpings kommun Håbo kommun

_______________________ _______________________

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Knivsta kommun Heby kommun

_______________________ _______________________

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Östhammar kommun Uppsala kommun
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Bilaga till överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala
och åtta kommuner i Uppsala län:

Regionalt forums prioriterade frågor 2023

Effektiv och nära vård

Med fokus på att Leva målbilden, vara kulturbärare samt integrera frågan i fysisk och
ekonomisk planering

Hållbar samhällsutveckling/ Infrastruktur

Med fokus på kollektivtrafik, infrastrukturfrågor, elförsörjning och klimatåtgärder

Länets resiliens och kontinuitetsplanering

Med fokus på att öka samhällets samlade robusthet och vår förmåga att förebygga
och hantera påfrestningar och kriser, strukturerad erfarenhetsuppbyggnad efter
pandemin, samt civilförsvar

Länets kompetensförsörjning

Med fokus på samverkan i länet för att skapa gemensamma behovsbilder,
prognosmaterial och verkningsfulla åtgärder, samt samutnyttjandet av kompetens,
minskning av gymnasieavhopp, yrkesutbildningar, och Vård- och omsorgscollege
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Tjänsteskrivelse 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Underlag för reservkraft 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen antar underlag för reservkraft daterat 2022-11-18. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 1 § 2 kap. 2 st. i Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner och regioner, med beaktande för risk- 
och sårbarhetsanalysen, för varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera 
extraordinära händelser.  
 
Analysprocesser som risk- och sårbarhetsanalys, styrel och nödvattenplanering har vi 
identifierat att det finns behov av reservkraft i Knivsta kommun.  
 
Syftet med reservkraft är att kunna skydda och försörja elberoende samhällsviktig 
verksamhet vid extraordinära händelser som leder till elbortfall.  

 

Bakgrund 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har tillsammans med flera centrala 
myndigheter vänt sig till verksamheter som utför samhällsviktig verksamhet exempelvis 
kommunala verksamheter som vattenförsörjning och omsorg men även till exempel 
livsmedels och bränsleförsörjning, för att belysa vikten av att ha en robusthet i förmåga till 
reservkraft vid elbortfall.   

Lika viktigt är att bygga upp en effektiv hantering av de reservkraftsystem som finns, så att 
de verkligen fungerar vid ett driftavbrott i elförsörjningen. 

Planering och uppbyggnad av reservkraftkapacitet bör alltid utgå från ett övergripande 
ledningsbeslut och ha sin grund i risk- och sårbarhetsanalysen för verksamheten, samt 
organisationens ambitionsnivå för elförsörjning vid planerade och oplanerade driftavbrott, är 
utgångspunkten för arbetet.  

Erfarenheter visar på vikten av att prioritera följande områden för reservkraftförsörjning:   

 Kommunal ledning och information, det vill säga trygg ledningsförmåga. 

 IT-drift och förmåga att kommunicera under en kris.  

 Teknisk försörjning exempelvis vattenförsörjning, avloppshantering och 
fjärrvärmeleverans.  

 Undervisning, omhändertagande och livsmedelsproduktion. 

Vård och omsorg vid vård- och omsorgsanläggningar.  
 



 § 176 Underlag för reservkraft - KS-2022/718-2 Underlag för reservkraft : Underlag för reservkraft

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
Styrande lagstiftning om reservkraft  

 
Lagstiftaren har genom lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter lagt ansvaret för att 
hantera ett elavbrott på dem som är ansvariga för verksamheten. Den som har ansvaret för 
en verksamhet under normala förhållanden har det också under kris. Detta gäller såväl 
statliga och kommunala myndigheter som andra offentliga förvaltningar.  
Föreskrifterna är normalt utformade så att verksamheten ska utföra regelbundna risk- och 
sårbarhetsanalyser samt upprätta åtgärdsplaner för att hantera risk för elavbrott på ett 
adekvat sätt. I en del författningar har det utfärdats bestämmelser som kräver åtgärder som 
minskar risken för elavbrott, alternativt att ingen skada sker i verksamheten även vid ett 
inträffat elavbrott.  
 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Kostnaden för reservkraft kommer tas från budget för innevarande år (2022). Efter 
godkännande av underlag för reservkraft ska en utredning kartlägga hur kostnaden för drift 
ska fördelas mellan berörda aktörer. 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklistan.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-18 
Underlag för reservkraft  

Beslutet ska skickas till 

Akten  

 

Åsa Franzén 

Chef för kommunledningskontoret  



 § 176 Underlag för reservkraft - KS-2022/718-2 Underlag för reservkraft : Underlag för reservkraft

Sida 3 av 3 

 
 

 

  

 
Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Beslutet att anta underlag för reservkraft har inga direkta konsekvenser för barn. Underlaget 
kan dock bidra till bättre levnadsvillkor för barn vid extraordinära händelser.  

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Kommunstyrelsen  

Föreskrift om avgift för kopior av allmän handling m.m 

 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förslag till beslut till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag om föreskrift om avgift för kopior 
av allmän handling, m.m.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:  

Avgiften för utlämning av allmänna handlingar på USB-minne är 100 kronor per 
minnesapparat. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Genom förslaget ”Föreskrift om avgift kopior av allmän handling m.m” upphävs tidigare 
fullmäktigebeslut om avgifter för utlämnande av allmänna handlingar. Innehållet i föreskriften 
motsvarar i stort det samma som det tidigare beslutet, men får nu en form som liknar övriga 
nyligen antagna föreskrifter i kommunen, vilka i sin tur bygger på formen för den statliga 
regelgivningen. Detta är en del av arbetet med att överföra bestämmelserna i den 
kommunala författningssamlingen till en mer enhetlig form. 

Utöver förändringar i formen, har det även föreslagits några materiella justeringar: Andra 
digitala datamedier än USB-minnen skrotas. USB-minnen prissätts till kommunens 
återanskaffningskostnad, för närvarande 100 kr. 

Styrande lagar för utlämning av allmänhandling  

Enligt 2 kap. 2 § tryckfrihetsförordningen (TF) och 4 kap 1 § offentlighets- och 
sekretesslagen (OSL) har alla rätt att ta del av allmänna handlingar såvida inte utlämnandet 
hindras av sekretess. Enligt 2 kap. 15 § TF ska en allmän handling som får lämnas ut 
tillhandahållas genast eller så snart det är möjligt. Det ska ske på stället och utan avgift. 
Utöver att ta del av handlingen på plats finns även en rätt att få en kopia på handlingen man 
begär ut. Den som begär det har också rätt att mot en fastställd avgift få en kopia av 
handlingen. Begäran görs till den myndighet (nämnd) som har hand om handlingen. 
Myndigheten är inte skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en 
upptagning för automatiserad behandling i någon annan form än en utskrift.  

TF anger ingen rätt till utlämnande handlingar på elektronisk väg, utan den hanteringen vilar 
mera på myndigheternas allmänna serviceskyldighet enligt 6 § förvaltningslagen (2017:900) 
(FL).  

Varför kostar det?  

Avgiften för framställande av kopior ska täcka kostnader för kopiering, material, eventuell 
bearbetning och expediering. Kommunen får besluta om undantag från avgift om särskilda 
skäl finns. Särskilda skäl för att frångå regeln om avgiftsfrihet för beställning av färre än tio 
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sidor kan till exempel vara återkommande småbeställningar som lämpligen hade kunnat 
göras i ett sammanhang. 

Kostnad för kopior av allmänna handlingar  

Historiskt har kassettband, CD-R och DVD-R använts som fysiskt digitalt datamedium, men i 
dagsläget används enbart USB-minnen. Sådana minnen finns dessutom med olika 
kapaciteter och därmed med olika priser. I förslaget har CD-R och DVD-R som fysiskt 
datamedium tagits bort, och priset för utlämning på USB-minne har justerats till 
återanskaffningskostnaden.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet att anta kommunstyrelsens förslag till beslut medför inga kostnader för kommunen.  

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalysen är gjord enligt checklistan.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-10-12  
Förslag ny föreskrift om avgift för kopior av allmän handling m.m 
 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Knivsta bostäder AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Alsike Fastighets AB 

 

 

Åsa Franzén  

Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet att anta ny föreskrift om avgift för kopior av allmänhandling har ingen påverkan på 
barn.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Förslag till föreskrift om avgift för kopior av allmän 

handling, m.m. 

Utfärdad den 30 november 2022. 

Knivsta kommun föreskriver följande med stöd av 2 kap. 16 § 

tryckfrihetsförordningen (1949:105). 

Allmänna bestämmelser 

1 § Avgift enligt denna taxa tas ut för fullmäktiges, nämndernas, revisorernas och 

de helägda kommunala bolagens tillhandahållande av allmänna handlingar.  

Tillhandahållandet av fullmäktiges allmänna handlingar ombesörjs av 

kommunstyrelsen. 

Det som sägs om nämnder ska även gälla revisorerna och de helägda kommunala 

bolagen. 

2 § En nämnd ska ta ut en avgift enligt bestämmelserna i 3–7 §§ när den efter 

särskild begäran lämnar ut 

1. kopia eller avskrift av allmän handling, 

2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling,  

3. kopia av video- eller ljudupptagning eller utskrift av ljudupptagning, eller 

4. automatisk databehandlingsinformation i annan form än utskrift. 

När en avgift tas ut ska nämnden samtidigt ta ut ersättning för kostnaden för att 

sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. 

Organ inom Knivsta kommun är fria från sådana avgifter som avses i första och 

andra stycket. 

3 § Återkommer samma sökande med småbeställningar som lämpligen hade 

kunnat göras i ett sammanhang får nämnden ta ut avgift redan från första sidan 

enligt 4 § eller redan från första handlingen enligt 6 § för de tillkommande 

beställningarna. 

Om sökandens beställning har sådan omfattning att beställningen inte kan 

hanteras inom ordinarie arbetstid eller om extrapersonal måste anställas får 

nämnden ta ut en avgift om 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme för 

kopiering, material och expediering av beställningen. 
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Avgift för handling  

4 § Om en beställning omfattar tio sidor eller mer ska avgift tas ut för kopior av 

allmänna handlingar och för utskrifter av upptagningar för automatisk 

databehandling enligt 2 § 1 och 2 samt för inskanning av fysisk handling till 

elektroniskt format. 

Avgiften för en beställning av tio sidor är 50 kronor. För varje sida därutöver är 

avgiften 2 kronor. 

5 § Vid beställning av kopia eller utskrift bestäms avgiften efter det antal sidor 

som fordras för att utföra uppgiften med den utrustning som nämnden normalt 

använder för sådant ändamål. 

Avgift för utlämnande i elektronisk form 

6 § Om en beställning omfattar tio handlingar eller mer ska avgift tas ut för 

utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk form enligt 2 § 3 och 4. 

Avgiften för en beställning av tio handlingar är 50 kronor. För varje handling 

därutöver är avgiften 2 kronor. 

7 § Sker utlämnandet på datamedium ska nämnden ta ut avgift för datamediet och 

överföringen till detta. Kommunstyrelsen fastställer denna avgift. 

Avgift för avskrift av allmän handling 

8 § Avgiften för avskrift av allmän handling enligt 2 § 1 eller utskrift av 

ljudupptagning enligt 15 § 3 är 125 kronor per påbörjad fjärdedels arbetstimme. 

Avgift enligt EU:s dataskyddsförordning 

9 § Nämnderna har i vissa fall rätt till ersättning för framtagande av ytterligare 

kopior av personuppgifter under behandling enligt artiklarna 12.5 och 15.3 EU:s 

dataskyddsförordning. 

Avgiften för framtagande av kopia är 125 kronor per påbörjad fjärdedels 

arbetstimme. För framställande av papperskopia är avgiften 2 kronor per sida. 

Ikraftträdande 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 mars 2023. 

1. Fullmäktiges beslut den 10 februari 2016 om avgifter för kopior upphör att 

gälla efter 28 februari 2023. 

2. Äldre beslut om avgifter ska gälla för beställningar som inkommer innan 

ikraftträdandet. 

Kommentarer 

En allmän handling som får lämnas ut ska tillhandahållas genast eller så snart det 

är möjligt. Det ska ske på stället och utan avgift. Den som begär det har också rätt 
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att mot en fastställd avgift få en kopia av handlingen. En myndighet är dock inte 

skyldig att i större utsträckning än vad som följer av lag lämna ut en upptagning 

för automatiserad behandling i någon annan form än en utskrift. 

Bakgrunden till att kommunen behöver fatta ett avgiftsbeslut är att 2 kap. 15 § 

tryckfrihetsförordningen (TF) anger en rätt för den som begär en allmän handling 

att avgiftsfritt ta del av denna hos myndigheten. Dessutom anger 2 kap. 16 § TF 

en rätt att få en kopia eller avskrift av handlingen, men då mot en fastställd avgift. 

Med kopior och avskrift åsyftas utskrifter på pappersmedia. TF anger ingen rätt 

till utlämnande handlingar på elektronisk väg, utan den hanteringen vilar mera på 

myndigheternas allmänna serviceskyldighet enligt 6 § förvaltningslagen 

(2017:900) (FL). 

Formuleringarna i föreliggande förslag utgår från 15–19 §§ avgiftsförordningen 

(1992:191) (AF) som gäller för de statliga myndigheterna under regeringen. För 

kommunernas del saknas en reglering från lagstiftaren som motsvarar 

avgiftsförordningen. Kommunerna fastställer själva avgifter för kopior av 

allmänna handlingar i sin verksamhet. Det finns inget som hindrar att regleringen i 

AF kan vara vägledande även för kommunerna. 

1 § Bestämmelsen är direkt tillämplig i fullmäktige, de kommunala nämnderna, 

revisorerna och de helägda kommunala bolagen. För definition av helägt 

kommunalt bolag, se 10 kap. 2 § kommunallagen (2017:725) (KL). Föreskrifterna 

är tillämpliga även på fullmäktiges allmänna handlingar, eftersom själva 

utlämnandet ombesörjs av kommunstyrelsen. 

2 § Formuleringen i första stycket ansluter till 4 § 8 AF och 15 § AF. 

Taxan gäller begäran av allmänna handlingar enligt punkt 1, men enligt punkt 2 

även andra begäranden, exempelvis kopior som lämnas ut vid partsinsyn.  

Avgifterna för kopior m.m. enligt AF:s tariffer har beräknats med utgångspunkt 

från en genomsnittlig självkostnad för att framställa och expediera kopior m.m. 

Dessa har överförts till detta förslag och beloppen för svartvita kopior och 

avskrifter på papper är identiska med det nu gällande fullmäktigebeslutet om 

avgifter. Det föreliggande förslaget ansluter sig mera troget till AF genom att inte 

särskilt prissätta färgkopior. 

Nämnden får även ta ut ersättning för att sända handlingarna, även här gäller 

kommunens självkostnad. Normalt skickas handlingarna som vanligt brev, men i 

vissa fall kan andra metoder behövas. Är det mycket brådskande kan expressbrev 

eller bud behövas och om det är handlingar av mycket känslig karaktär så kan de 

behövas skickas som rek-brev. Rätten att ta ut ersättning för att sända 

handlingarna gäller bara för en begäran som redan har en avgift. Det innebär att en 

avgiftsfri begäran inte ska leda till betalningsskyldighet för porto. 

Det interna avgiftsundantaget gäller organ inom kommunen som juridisk person. 

De kommunala bolagen är inte befriade från avgift när de begär handlingar av 

kommunen i vanliga sammanhang. När de kommunala bolagen begär handlingar 

av kommunen i egenskap av ägare till bolaget sker ett sådant utlämnande på 
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civilrättslig grund snarare än enligt offentlighetsprincipen. I sådana fall får 

kommunen anlägga andra hänsyn om den vill begära ersättning från bolaget. 

Om begäran görs för läsning på stället ska ingen avgift tas för framställande av 

sidor med maskerade uppgifter. Detta följer av 2 kap. 15 § TF, då all läsning på 

plats är avgiftsfri. 

3 § Avgiftsuttaget baseras på begärans omfång och det sidantal detta innebär. Ett 

pappersark har två sidor, men avgift för två sidor tas inte för pappersark med 

enkelsidigt innehåll. Om en pappershandling digitaliseras så bestäms avgiften av 

antalet papperssidor som begäran avser även om själva överföringen till den som 

begärt handlingen sker genom en datafil. 

Om nämnden misstänker att någon systematiskt undviker att betala för kopiorna 

genom att göra småbeställningar kan myndigheten göra en tjänsteanteckning över 

utlämnade kopior för att ha underlag för ett beslut om tillämpning av 

undantagsregeln. Vid varje beställning kan i ett sådant fall 50 kronor tas ut redan 

från och med den första sidan till och med den tionde och därefter med 2 kronor 

per sida. Det finns emellertid inte något krav på att utlämnande av avgiftsfria 

kopior ska registreras eller diarieföras. Detta innebär att undantagsbestämmelserna 

kommer att kunna tillämpas endast i uppenbara fall av missbruk. Motsvarande 

gäller enligt avgiftsförordningen. (Se förordningsmotiv 1992:3, s 16). 

Nämnden får även göra avsteg från de fastställda avgiftsbeloppen när det kan 

finnas anledning att ta ut en lägre avgift än den föreskrivna vid mer omfattande 

utskrifter där en strikt tillämpning av avgiften skulle leda till ett kraftigt överuttag 

av avgifter. 

4 § Det är originalets omfång som bestämmer avgiften. Det finns ingen skyldighet 

att omforma originalet för att få plats med fler kopior på samma pappersark. Är 

det mycket enkelt att göra detta får kommunen erbjuda detta som en kostnadsfri 

service. 

5 § De statliga myndigheterna under regeringen har generellt bemyndigande ta ut 

avgifter för vissa varor och tjänster enligt AF inom ramen för kostnadstäckning, 

enligt förordningens 5 §. I praxis har det godtagits att bemyndigandet enligt 4 § 8 

AF om möjlighet att ta ut avgift för ”automatisk databehandlingsinformation i 

annan form än utskrift” får användas för att avgiftsbelägga elektroniska 

utlämnanden av allmänna handlingar. (HFD 2013 ref. 21, se även 

Ekonomistyrningsverket, EA-boken 2022 med allmänna råd om tillämpningen av 

avgiftsförordningen) 

Kostnaderna för den tid som går åt för att ta fram identifierade handlingar och för 

sekretessprövningen av handlingarna ska bekostas med skattemedel. Plockning av 

en identifierad handling och sekretessprövning av denna är moment som behövs 

även vid läsning på stället. Det är servicen utöver detta som beläggs med avgifter - 

såsom kostnader för kopiering, material och expediering. 

Den administrativa tidsåtgången och materialkostnaden för att expediera en 

beställning på papper påverkas av antal utlämnade sidor. Fler sidor tar i regel mer 

tid i anspråk och kräver mer material. Vid en elektronisk utlämning är sidantalet 

inte sällan av underordnad betydelse. Istället kan arbetsinsatsen mera vara inriktad 
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på att identifiera och plocka fram handlingen, sekretesspröva den och 

iordningställa handlingen för expediering. 

6 § Bestämmelsen är teknikneutral och gör det möjligt att använda ny teknik och 

fasa ut föråldrad teknik utan att formuleringarna i taxan förändras. De lämpliga 

datalagringsmedier som kommunen vanligen använder är de som även ska 

erbjudas allmänheten. När en teknik inte längre används i kommunen får 

kommunstyrelsen stryka det från sin prislista, vilket innebär att utbudet för 

utlämning enligt den metoden upphör. 

Vad som ska utgöra en (1) elektronisk handling får framgå av sammanhanget. Om 

det redan finns en färdig eller potentiell datafil är detta en (1) handling, även om 

filen i sig kan bestå av flera dokument med varierande innehåll. Ofta är det den 

inbyggda utskriftsfunktionen eller dataexportfunktionen i ett verksamhetssystem 

som används för att förbereda elektroniska handlingar för utlämnande. Som 

tumregel kan sägas att för varje gång som utskrifts-/exportfunktionen behöver 

tillgripas så sker ett uttag av ytterligare en (1) handling. 

7 § Historiskt har kassettband, CD-R och DVD-R använts som fysiskt 

datamedium, men i dagsläget används enbart USB-minnen. Sådana minnen finns 

dessutom med olika kapaciteter och därmed med olika priser. 

I princip ska priset till den som efterfrågar de allmänna handlingarna utgöras av 

kommunens återanskaffningskostnad för mediet i fråga. Nämnden avgör om 

handlingen kan överföras elektroniskt eller om det krävs att en fysisk databärare 

lämnas över. Det senare kan vara aktuellt om dataskydds- eller 

sekretesslagstiftningen inte tillåter överföring i öppna nät eller omfånget är så stort 

att epost inte är lämpligt. 

8 § En avskrift kan bli aktuell när det inte går att kopiera handlingen med 

kommunens tillgängliga utrustning, exempelvis för att det fysiska originalet är för 

stort för kopiatormaskinerna eller att en skör originalhandling riskerar att förstöras 

om den kopieras. Det kan också handla om att en ljudinspelning avskrivs 

(transkriberas). Avgift för avskrift tillämpas från första minuten även om 

leveransen sker i digital form. 

9 § Förutsättningarna för avgiftsuttag vid en begäran med stöd i EU:s 

dataskyddsförordning (DSF) regleras i artikel 12.5. Utövandet av den 

registrerades rättigheter ska i regel vara kostnadsfri. Till skillnad från vad som 

gäller exempelvis för kopior allmänna handlingar och partsinsyn är tillgången till 

alla handlingar avgiftsfri. Artikel 12.5 DSF har emellertid en undantagsregel som 

ger möjlighet till visst avgiftsuttag vid okynnesförfrågningar (uppenbart orimliga 

eller ogrundade begäranden). 

Se även Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB), Guidelines 01/2022 on data 

subject rights - Right of access, punkterna 29–31. 
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Kommunstyrelsen  

Förlängning av förordnande som borgerlig vigselförrättare 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:   

Knivsta kommun föreslår Länsstyrelsen i Uppsala län att förordna Lena Fransson som 
borgerlig vigselförrättare i Knivsta kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Lena Fransson har ett förordnande som borgerlig vigselförrättare från Länsstyrelsen i 
Uppsala Län. Detta förordnande löper ut 2023-01-31 och en förlängning av det förordnandet 
är önskvärt då Lena Fransson vill fortsätta som vigselförrättare i Knivsta kommun. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Uppsala län utser det antal vigselförrättare som det finns behov av i länets 
kommuner. Oftast utses vigselförrättare efter förslag från kommunen. Länsstyrelsen prövar 
om vigselförrättaren har de kunskaper och kvalifikationer som behövs för att bli 
vigselförrättare. Behörigheten som vigselförrättare gäller inom hela Sverige. En 
vigselförrättare behöver ha kunskap om tillämplig lagstiftning, hur en vigsel ska gå till, 
hindersprövning och de dokument som ska upprättas och skickas in efter vigseln. Idag 
tillförordnas vigselförrättare på fyra år. Tidigare erhöll vigselförrättare ett 
tillsvidareförordnande. 

Knivsta kommun har idag 2 vigselförrättare med förordnanden som gäller tills vidare. 
Ytterligare 6 vigselförrättare har tidsbegränsade förordnanden, varav 3 kan anses vara 
politiskt föreslagna och 3 är opolitiska förrättare (t.ex. tjänstemän).  

För de med förordnanden tillsvidare så upphör deras uppdrag endast vid misskötsel eller på 
egen begäran. Misskötsel kan även vara att man inte i tillräckligt stor del tackar ja till vigslar. 
De som idag får ett tidsbegränsat uppdrag på fyra år, bör förlängas om vederbörande vill och 
inte misskött sig, vilket även förordas av länsstyrelsen.  

Lena Fransson har tidigare varit kommundirektör i Knivsta och varit vigselförrättare sedan 
2015. Hon har genomfört sitt uppdrag klanderfritt. Förvaltningen rekommenderar att 
kommunen ber Länsstyrelsen om ett nytt förordnande.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-11 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Länsstyrelsen 
Lena Fransson 

 

 

Åsa Franzén, chef för kommunledningskontoret  
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Tjänsteskrivelse 
2022-11-18 

Diarienummer 
KS-2022/712 

   

 

Kommunstyrelsen  

Textrevidering av avfallstaxa 2023 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige antar samhällsutvecklingsnämndens förslag till ändring i texten i 
avfallstaxan för hushållsavfall. 

2. Ändringen börjar gälla den 1 mars 2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommuns avfallstaxa behöver uppdateras med nya textavsnitt. Ärendet är berett av 
samhällsutvecklingsnämnden den 7 november 2022. Kommunfullmäktige har gett nämnden i 
uppdrag att göra så kallade indexuppräkningar av taxan, men när det gäller ändringar i 
texten måste beslut tas av kommunfullmäktige.  

Ärendets bakgrund och tidigare beredning  

Avfallstaxan antogs av kommunfullmäktige den 25 november 2020. Taxan är anpassad efter 
det kommungemensamma samarbetet kring fastighetsnära insamling av bl.a. förpackningar. 
I taxan står det att den avfallsansvariga nämnden får göra indexuppräkningar, vilket 
samhällsutvecklingsnämnden också gjort, senast den 8 november 2021. Nuvarande förslag 
på ändringar beslöts av samhällsutvecklingsnämnden den 7 november 2022, § 112.  

Ärendet inkom för sent till kommunstyrelsen för att kunna beslutas på årets sista 
kommunfullmäktige. Kommunledningskontoret har därför i samråd med 
samhällsbyggnadskontoret justerat förslaget till beslut så att ändringen föreslås träda i kraft 
den 1 mars 2023. I avsnitt 1.7.4 hade ett skrivfel råkat följa med från 
samhällsutvecklingsnämnden, vilket nu är rättat. För tydlighetens skull är förslaget omdaterat 
till 2022-11-18 så det syns att det blivit rättat, men i övrigt är handlingen inte ändrad.  

Sammanfattning av ändringarna 

I handlingen från samhällsbyggnadsnämnden föreslås ändringar i avsnitt 1.2, ”Definitioner” 
och 3.3.3, ”Tillfälliga kärl vid evenemang eller arrangemang”. Det tillkommer också ett nytt 
avsnitt 1.7.4, ”Bygg- och rivningsavfall”, för att täcka krav som finns i lagstiftningen på 
kommunernas ansvar.  

Ändringarna är sammanfattade i en tabell på nästa sida.  
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Tidigare text Ny text 

1.2 Definitioner 

En- och tvåbostadshus 

En- och tvåbostadshus är samtliga fastigheter 
som är taxerade som småhus, enligt 
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och som 
används för permanentboende. Begreppet 
omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus för 
permanentboende. 

1.2 Definitioner 

En- och tvåbostadshus 

En- och tvåbostadshus är bostäder som 
används för permanentboende. Begreppet 
omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus. 

Helt ny bestämmelse, ingen tidigare text.  1.7.4 Bygg- och rivningsavfall 

Bygg- och rivningsavfall lämnas till valfri 
mottagningsanläggning som har tillstånd att ta 
emot avfallet. Avgift betalas till mottagaren. Det 
gäller även asbest, stubbar med mera.  

Privatperson som själv gjort om- eller 
nybyggnationer på sin fastighet får själv 
transportera bygg- och rivningsavfallet till 
kommunens kretsloppspark, när mängden avfall 
inte överskrider vad som kan transporteras med 
personbil och släpvagn. Privatpersonen får då 
lämna avfallet utan avgift vid kretsloppsparken. 

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av 
bygg- och rivningsavfall av någon av de 
entreprenörer som Knivsta kommun har 
godkänt. Avgifter för hämtning av bygg- och 
rivningsavfall från fastighet bestäms av den 
godkända entreprenören enligt förutsättningarna 
i godkännandet från Knivsta kommun och i 
konkurrens med övriga godkända entreprenörer. 
Avgifterna betalas till den entreprenör som 
anlitas. 

3.3.3 Tillfälliga kärl vid evenemang eller 
arrangemang 

För tillfällig användning av kärl debiteras avgift 
för utkörning, tömning och hemtagning. Hyra 
ingår i avgiften. Om extratömning av kärlen 
behövs sker det enligt kapitel 3.3.1. 

3.3.3 Tillfälliga kärl vid evenemang eller 
arrangemang 

För tillfällig användning av kärl debiteras avgift 
för utkörning, hemtagning, behandling samt hyra 
och tvätt av kärl. Kontakta Knivsta kommun för 
offert. Avgift för eventuell extratömning debiteras 
enligt kapitel 3.3.1. 

Ekonomisk och barnkonsekvensanalys 

Analyser har gjorts i samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2022-10-04.  
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1 Allmänna bestämmelser 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. 

Gällande bestämmelser för hanteringen av avfall under kommunalt ansvar 

enligt 15 kap. 20 § miljöbalken finns i föreskrifter för avfallshantering i 

Knivsta kommun. 

1.1 Principer 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 

4 § miljöbalken. Avfallstaxan omfattar avgifter för den hantering av avfall 

som utförs genom kommunens försorg och som kommunen ansvarar för 

enligt 15 kap. 20 § miljöbalken. Enligt 27 kap. § 5 i samma kapitel får 

avfallsavgift tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller 

annan miljöanpassad avfallshantering främjas. 

Kommunfullmäktige beslutar om taxan. 

1.2 Definitioner 

Bostad 

En bostad ska vara avsedd för att bo i och ha ett kök med indraget vatten och 

avlopp.   

En- och tvåbostadshus  

En- och tvåbostadshus är bostäder som används för permanentboende. 

Begreppet omfattar villor, radhus, kedjehus och parhus.  

Flerbostadshus  

Bostadshus med minst två våningar och minst tre lägenheter och där 

lägenheterna ligger på varandra.  

Fritidshus 

Fritidshus är bostad som används för rekreation och som inte behöver 

hämtning av avfall året runt. Fritidshusen behöver dock, till skillnad från 

andra bostäder, inte ha vatten och avlopp indraget för att omfattas av 

bostadsbegreppet. Om en eller flera personer är folkbokförda på fastigheten 

eller om det finns behov av hämtning av avfall året runt definieras 

fastigheten som en- och tvåbostadshus. 

Verksamheter  

Till verksamheter räknas alla verksamheter som inte är hushåll och som 

genererar avfall som liknar avfall från hushåll, till exempel affärer, 

restauranger, skolor, vårdinrättningar, fritidsanläggningar med mera som 

inte utgörs av boende. Till verksamheter räknas även bostäder i speciella 
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boenden som inte har full boendestandard, till exempel studentkorridorer, 

verksamheter för vård och omsorg samt kolonilott.  

Övriga begrepp som används i denna taxa har samma betydelse som i 

föreskrifter om avfallshantering för Knivsta kommun samt 15 kap. 

miljöbalken och avfallsförordningen (2020:614). 

1.3 Avgiftsskyldighet 

Avgiftsskyldig, enligt denna taxa, är fastighetsinnehavare inom Knivsta 

kommun. Med fastighetsinnehavare avses den som äger en fastighet eller 

den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 

fastighetsägare. Tomträttsinnehavare jämställs med fastighetsinnehavare. 

Alla fastighetsinnehavare är skyldiga att göra anmälan om hämtning av avfall 

till kommunen. 

1.4 Betalning och fakturering 

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till kommunen. 

Eventuell anmärkning mot fakturan ska göras inom åtta dagar från 

fakturadatum. Avgifter ska betalas vid den tidpunkt som anges på fakturan. 

Sker inte betalning av utfärdad faktura inom föreskriven tid kan kostnader 

tillkomma för exempelvis inkasso.  

Betalningsskyldighet vid abonnemang föreligger även då avfall ej finns att 

hämta eller i de fall hämtning inte kunnat utföras. 

1.5 Anmälan om ändring 

Ändringar i ägarförhållanden samt abonnemanget, som påverkar 

beräkningen av avgiftens storlek, till exempel behållarvolym eller 

hämtningsfrekvens ska meddelas skriftligt till kommunen. Om ändring sker 

under debiteringsperioden regleras avgiftsnivån vid nästkommande 

ordinarie debiteringstillfälle. Betalningsansvar upphör först då anmälan om 

ändrade ägarförhållanden inkommit. 

1.6 Om taxan saknar tillämpning 

I de fall där taxan inte går att tillämpa, exempelvis vid hämtning med andra 

metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena 

väsentligt avviker från vad som är normalt får Knivsta kommuns avfallschef 

besluta om avgifter i enlighet med grunderna för denna avfallstaxa och de 

grunder som anges i 27 kap 5§ Miljöbalken.  

1.7 Avfallsavgifterna 

Taxan består av tre delar: grundavgift, rörlig avgift för hämtning och 

behandling samt avgifter för tilläggstjänster. 
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1.7.1 Grundavgift 

Grundavgiften bidrar till att finansiera kostnader för kretsloppspark, 

insamling av returpapper från allmänna platser samt för kommunens arbete 

med planering och uppföljning, administration, information, kundtjänst och 

fakturering. 

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare eller 

gemensamhetslösning, enligt 42-43 §§ i kommunens föreskrifter om 

avfallshantering, betalar en grundavgift per bostad för en- och tvåbostadshus 

enligt kapitel 2.2 och delar på rörlig avgift för abonnemanget, se kapitel 1.7.2.  

När det finns flera bostäder på en fastighet ska grundavgift betalas för varje 

bostad. För så kallade Attefallshus gäller grundavgift för lägenheter, när 

byggnaden används som bostad och abonnemang för avfallshämtningen 

delas med huvudbyggnaden. Om abonnemang inte delas med 

huvudbyggnaden ska varje bostad betala var sin grundavgift för en- och 

tvåbostadshus, enligt kapitel 2.1. 

1.7.2 Rörlig avgift och tilläggstjänster 

Avgifterna finansierar bland annat kostnader för insamling, transport, 

eventuell eftersortering och behandling av avfall från hushåll och 

verksamheter.  

En- och tvåbostadshus med gemensamma avfallsbehållare (delade kärl) eller 

gemensamhetslösning, enligt 42-43 §§ i kommunens föreskrifter om 

avfallshantering, delar på rörlig avgift för abonnemanget. När hushåll ingår i 

gemensamhetslösning, enligt 43 §, får abonnemang med rörliga avgifter för 

flerbostadshus och verksamheter enligt kapitel 3.2 användas. 

1.7.3 Returpapper – insamling från fastighet 

Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av returpapper av någon av de 

entreprenörer som Knivsta kommun har godkänt. Avgifter för hämtning av 

returpapper från fastighet bestäms av den godkända entreprenören enligt 

förutsättningarna i godkännandet från kommunen och i konkurrens med 

övriga godkända entreprenörer. Avgifterna betalas till den entreprenör som 

anlitas. 

1.7.4 Bygg- och rivningsavfall 

Bygg- och rivningsavfall lämnas till valfri mottagningsanläggning som har 

tillstånd att ta emot avfallet. Avgift betalas till mottagaren. Det gäller även 

asbest, stubbar med mera.  

Privatperson som själv gjort om- eller nybyggnationer på sin fastighet får 

själv transportera bygg- och rivningsavfallet till kommunens kretsloppspark, 

när mängden avfall inte överskrider vad som kan transporteras med 

personbil och släpvagn. Privatpersonen får då lämna avfallet utan avgift vid 

kretsloppsparken. 
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Fastighetsinnehavare får beställa hämtning av bygg- och rivningsavfall av 

någon av de entreprenörer som Knivsta kommun har godkänt. Avgifter för 

hämtning av bygg- och rivningsavfall från fastighet bestäms av den godkända 

entreprenören enligt förutsättningarna i godkännandet från Knivsta 

kommun och i konkurrens med övriga godkända entreprenörer. Avgifterna 

betalas till den entreprenör som anlitas.  

 

1.8 Avgifter vid undantag enligt föreskrifterna 

Uppehåll 

Vid uppehåll i tömning, enligt 66 § i kommunens föreskrifter om 

avfallshantering, debiteras grundavgift under hela uppehållsperioden, men 

inte rörlig avgift. 

Hemkompostering 

När matavfall komposteras och har anmälts enligt 60 § i kommunens 

föreskrifter för avfallshantering dras 269 kr per år av från den ordinarie 

avgiften för abonnemang året runt, och 114 kr per år för fritidshus. 

1.9 Indexuppräkning av taxan 

Avgifterna i denna avfallstaxa får regleras baserat på fastställt index. Ändring 

av avgifterna får ske högst en gång per år baserat på förändring i avfallsindex 

A12:1 MD. Förändringen räknas med juni månad, det år då senaste beslutet 

om avgifter fattades, som basmånad, varvid basmånadens indextal jämförs 

med indextalet för juni månad innevarande år. Framräknade priser avrundas 

till hela kronor för avgift inklusive moms. Avfallsansvarig nämnd fattar 

beslut om de nya avgifterna. Höjningen träder i kraft 1 januari efterföljande 

år. 
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2 Avgifter för en- och tvåbostadhus samt fritidshus  

2.1 Grundavgift 

Tabell 1 Grundavgift, kr per bostad och år 

Kundkategori Avgift 

En- och tvåbostadshus 1 944 kr 

Fritidshus 1 148 kr 

Grundavgift uppehåll 300 kr 

 

2.2 Rörlig avgift 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, 

inom 1,5 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan 

placering tillämpas dragvägstillägg enligt kapitel 2.3.3. 

Tabell 2 Året runt, hämtning och behandling, kr per år 

Abonnemang Antal tömningar 

per år 

(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 26 + 13 1 799 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 131 + 13 1 199 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 26 1 799 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 131 1 199 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 

respektive restavfall 

26 2 347 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 

respektive restavfall 

131 1 572 kr 

1.  Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om 
matavfall komposteras enligt 60 § i kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Hemkompostrabatt är avdragen. 

2.  Tvåfackskärl gäller om något insatsfack tas bort från kärl 1 av 
fyrfackskärlen. 

  



 § 179 Textrevidering av avfallstaxa 2023 - KS-2022/712-2 Textrevidering av avfallstaxa 2023 : Förslag avfallstaxa 2022-11-18

   
 

6 (12) 

Hämtning från fritidshus sker under perioden vecka 16 till vecka 41. 

Tabell 3 Fritidshus, hämtning och behandling, kr per år 

Abonnemang Antal tömningar 

per år 

(kärl 1 + kärl 2) 

Avgift 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 13 + 7 765 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 och kärl 2 71 + 7 424 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 13 765 kr 

Fyrfackskärl, kärl 1 71 424 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 

respektive restavfall 

13 1 004 kr 

Tvåfackskärl2 370 liter, för matavfall 

respektive restavfall 

71 589 kr 

1.  Fyrfackskärl 1 eller tvåfackskärl kan hämtas var fjärde vecka om 
matavfall komposteras enligt 60 § i kommunens föreskrifter för 
avfallshantering. Hemkompostrabatt är  avdragen. 

2.  Tvåfackskärl gäller om något insatsfack tas bort från kärl 1 av 
fyrfackskärlen. 
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2.3 Tilläggstjänster 

 

2.3.1 Extra abonnemang - kärl 

Vid behov kan fastighetsinnehavaren teckna abonnemang med ytterligare 

kärl, utöver ordinarie abonnemang med fyrfackskärl. 

Tabell 4  Avgift för extra kärl, kr per kärl och år 

Abonnemang Antal 

tömningar 

per år 

Avgift 

Extra fyrfackskärl Kärl 1 26 1 799 kr 

Extra fyrfackskärl Kärl 2 13 620 kr 

Extra 190 liters kärl för restavfall 26 2 885 kr 

Extra 140 liters kärl för matavfall 26 2 626 kr 

 

2.3.2 Extra tömningar och extra säck 

Fastighetsinnehavare som tillfälligt har för mycket restavfall kan beställa 

extra tömning av kärl eller använda extra säck. Hämtning av extra säck ska 

beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och ställas ut bredvid ordinarie 

kärl. Hämtning sker i samband med nästkommande ordinarie 

hämtningstillfälle för kärl 1. Endast sorterat restavfall får läggas i säcken.  

Extra tömning av kärl 1 kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar. 

Extratömning av kärl 2 utförs inom fem arbetsdagar. 

 

Tabell 5  Avgift för extra tömningar och extra säck, kr per säck 
eller kärl 

Tjänst Avgift 

Extra säck, max 125 liter/15 kg 103 kr 

Extra tömning av Kärl 1 362 kr 

Extra tömning av Kärl 2 362 kr 
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2.3.3 Dragväg  

 

Tabell 6  Dragväg, kr per kärl och år 

Antal tömningar per år och 
tömningsfrekvens 

Avstånd 
1,5 - 10 meter 

Avstånd 

10 -30 meter1 

Avstånd 

30-50 meter1 

En- och tvåbostadshus, avgift per 
kärl 

   

26 gånger per år, varannan vecka 310 kr 931 kr 1 551 kr 

13 gånger per år, var fjärde vecka 155 kr 465 kr 776 kr 

Fritidshus, avgift per kärl    

13 gånger per år, varannan vecka, under 

vecka 16-41 

155 kr 465 kr 776 kr 

7 gånger per år, var fjärde vecka, under 

vecka 16-41 

83 kr 248 kr 414 kr 

1. Dragväg längre än 10 meter tillåts bara om det finns särskilda skäl, enligt 

40 § kommunens föreskrifter för avfallshantering.  
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3 Avgifter för flerbostadshus och verksamheter  

3.1 Grundavgift 

Tabell 7 Grundavgift, kr per år 

Kundkategori Avgift 

Flerbostadshus, per lägenhet 1 127 kr 

Institutionsboende och studentkorridor, per lägenhet 889 kr 

Verksamheter, per hämtningsadress 889 kr 

 

3.2 Rörlig avgift för mat- och restavfall  

Matavfall ska sorteras ut och läggas i särskilt kärl, som är avsedd för 

matavfall.  

För flerbostadshus ingår kostnaderna för det antal kärl för matavfall som 

behövs. Matavfallet hämtas med som mest samma antal hämtningar som 

restavfallet.  

För verksamheter ingår ett 140 liter kärl för matavfall per hämtadress. 

Samma hämtningsintervall som för restavfall ska tillämpas för det kärl för 

matavfall som ingår utan extra avgift. För ytterligare kärl för matavfall 

debiteras avgift per behållare, enligt Tabell 9. 

Angivna avgifter gäller när kärlet placeras vid fastighetsgräns vid farbar väg, 

inom 10 meter från hämtningsfordonets uppställningsplats. Vid annan 

placering tillämpas dragavståndstillägg enligt kapitel 3.3.2. 

Tabell 8 Avgift för sorterat restavfall, kr per kärl och år 

Kärl, 

volym 

26 ggr/år 

(Varannan 

vecka) 

52 ggr/år 

(Varje 

vecka) 

104 ggr/år 

(Två gånger 

per vecka) 

156 ggr/år 

(Tre gånger 

per vecka) 

190 liter 1 313 kr 2 626 kr Erbjuds inte Erbjuds inte 

370 liter 2 554 kr 5 118 kr 11 260 kr 16 885 kr 

660 liter 4 560 kr 9 130 kr 20 080 kr 30 120 kr 
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Tabell 9  Avgift för sorterat matavfall för verksamheter, utöver 
första kärlet, kr per kärl och år 

Kärl, 

volym 

26 ggr/år 

(Varannan 

vecka) 

52 ggr/år 

(Varje 

vecka) 

104 ggr/år 

(Två gånger 

per vecka) 

156 ggr/år 

(Tre gånger 

per vecka) 

140 liter 579 kr 1 158 kr 2 554 kr 3 836 kr 

370 liter 1 872 kr 3 743 kr 8 241 kr 12 356 kr 
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3.3 Tilläggstjänster 

3.3.1 Extra hämtningar 

Extra tömningar av kärl kan beställas och utförs inom tre arbetsdagar. 

Hämtning av extra säck ska beställas i förväg. Säcken ska förslutas väl och 

ställas bredvid ordinarie restavfallskärl. Hämtning sker i samband med 

nästkommande ordinarie hämtningstillfälle. 

Tabell 10  Avgift för extra hämtning, per säck eller kärl 

Tjänst Avgift 

Kärl 140-370 liter, kr per kärl 403 kr 

Kärl 660 liter, kr per kärl 434 kr 

Extra säck sorterat restavfall, max 125 liter/15 kg, 

kr per säck 103 kr 

 

Om beställd extra tömning av kärl inte kan utföras på grund av hinder, 

debiteras avgift för så kallad bomkörning.  

Tabell 11  Avgift för bomkörning 

Tjänst Avgift 

Avgift vid bomkörning, per hämtställe 155 kr 

 

3.3.2 Dragavstånd för kärl 

I de fall fastighetsinnehavaren har beställt abonnemang med tillägg för 

dragväg hämtas kärl med längre avstånd än 10 meter mot avgift enligt nedan.  

Avgift för dragväg gäller för alla typer av kärl och debiteras per kärl, baserat 

på tömningsintervall och avstånd mellan kärlets placering och 

hämtningsfordonets uppställningsplats.  

Tabell 12  Avgift för dragväg, per kärl och per år 

Tömningsintervall Avstånd 

10,1 - 20 meter 

Avstånd 

20,1 - 30 meter 

26 gånger per år 372 kr 558 kr 

52 gånger per år 744 kr 1 117 kr 

104 gånger per år 1 489 kr 2 233 kr 

156 gånger per år 2 233 kr 3 350 kr 
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3.3.3 Tillfälliga kärl vid evenemang eller arrangemang 

För tillfällig användning av kärl debiteras avgift för utkörning, hemtagning, 

behandling samt hyra och tvätt av kärl. Kontakta Knivsta kommun för offert. 

Avgift för eventuell extratömning debiteras enligt kapitel 3.3.1. 

4 Särskilda avgifter 

4.1 Verksamheter vid kretsloppspark 

Verksamheter betalar för besök vid kretsloppsparken med ett klippkort. Korten 

beställs genom Knivsta kommun – Avfall och återvinning. 

Tabell 13  Avgift för verksamheter för besök vid Kretsloppspark 

Tjänst Kort för 5 besök Kort för 10 besök 

Personbil med släp 1 861 kr 3 722 kr 

Övriga fordon, max 3,5 ton 2 482 kr 4 963 kr 

 

4.1.1 Felsorteringsavgift 

Om abonnenten inte sorterar enligt kommunens sorteringsanvisningar 

debiteras en avgift för felsortering. Om felsorteringen anses vara av betydelse 

för möjligheterna att behandla avfallet har kommunen rätt att inte tömma 

avfallsbehållaren och anmoda abonnenten att vidta rättelse innan nästa 

tömningstillfälle. Avgiften debiteras per avfallsbehållare och 

tömningstillfälle. 

Tabell 14  Avgift vid felsortering 

Avgift, kr per behållare och tömningstillfälle 517 kr 

 

4.1.2 Byte av kärl 

Byte av kärl kan ske 1 ggr/år utan avgift. För byte som sker oftare än 1 ggr/år 

betalas avgift. 

Tabell 145  Avgift för byte av kärl oftare än 1 ggr/år 

Tjänst Avgift 

Byte av kärl, max 1 gång/år Ingen avgift 

Byte av kärl oftare än 1 gång/år, kr per kärl 496 kr 
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Samhällsutvecklingsnämnden 
PROTOKOLL 3 (5) 
Sammanträdesdatum 
2022-11-07 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 112 Dnr: SUN-2022/437 

Textrevidering i avfallstaxa 2023 

Samhällsutvecklingsnämndens beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

1. att anta föreslagen ändring i texten i avfallstaxa för hushållsavfall.
2. att anta den nya taxan från och med 2023-01-01.

Propositionsordning 
Ordförande ställde utskickat förslag mot avslag. Utskickat förslag vann bifall. 

Sammanfattning  
Justeringen av avfallstaxan består endast av ändringar av text, och inte av ekonomisk art. 

Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, och Leif Östlind, interim avfallschef, informerade. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-10-04 
Avfallstaxa 2023 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Leif Östlind Datum SUN-2022/437 
Interim avfallschef 2022-10-04   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 
 
Textrevidering i avfallstaxa 
 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige  
 

1. att anta föreslagen ändring i texten i avfallstaxa för hushållsavfall. 
 

2. att anta den nya taxan från och med 2023-01-01. 
  
 
Sammanfattning  
 
Justeringen av avfallstaxan består endast av ändringar av text, och inte av ekonomisk art.  
 
 
Bakgrund 
 
Nuvarande text i avfallstaxan är otydlig vad gäller definition på en och tvåbostadshus. Vidare 
så kommer ett nytt åtagande för Sveriges kommuner vad gäller bygg och rivningsavfall, samt 
offerering av tillfälliga kärl vid marknader, evenemang och dylikt. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ingen ekonomisk konsekvens av ändringen 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
Jenny Rydåker 
  
Samhällsbyggnadschef  
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x  
 

Förklara oavsett svar. 
 

Inte relevant i detta fall 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 
Ja  Nej x  
 
Förklara oavsett svar. 
 
Barn påverkas inte av beslutet 
 
 
 
 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Sara Svanfeldt 

Tjänsteskrivelse 
2022-10-21 

Diarienummer 
KS-2022/656 

   

 

Kommunstyrelsen 

Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) 

 

Förslag till beslut 

1. Knivsta kommun beslutar att anta detta kollektivavtal, Kompetens- och omställningsavtal 
(KOM-KR), som lokalt kollektivavtal. 

Till avtalet hör mellan de centrala parterna överenskomna bestämmelser enligt KOM-KR:  

 Kompetens- och omställningsavtal (bilaga 1), 

 Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 2), samt 

 § 3 och § 4 i förhandlingsprotokollet. 

2. Detta kollektivavtal, Kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR), avlöser gällande 
kollektivavtal och gäller från och med 1 oktober 2022 och tills vidare. Säger central part 
upp KOM-KR upphör även detta kollektivavtal att gälla vid samma tidpunkt som det 
centrala avtalet om inte annat överenskommits mellan centrala parter. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona har den 20 december 2021 träffat en 
överenskommelse om kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR, med 
arbetstagarorganisationerna. Avtalet tecknades att gälla från och med den 1 oktober 2022, 
eftersom en förutsättning var att vissa lagändringar trädde i kraft. Resultatet av 
lagändringarna medförde vissa justeringar av det ingångna avtalet. För att avtalet ska gälla 
som lokalt kollektivavtal ska det antas av kommunen.  

 

Bakgrund 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation träffade den 20 december 2021 Överenskommelse om Kompetens- 
och omställningsavtal, KOM-KR med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs 
förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare 
jämte i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen 
anslutna riksorganisationer. Avtalet gäller från och med 2022-10-01 och tillsvidare. 
 
Avtalet gäller för arbetstagare med anställning hos kommun, region samt medlem i Sobona – 
kommunala företagens arbetsgivarorganisation som inte omfattas av andra bestämmelser 
om omställning genom anställningen. För arbetstagare som kvalificerat sig för eller får 
omställningsförmåner före den 1 oktober 2022 gäller KOM-KR, Överenskommelse om 
kompetens och omställningsavtal, i lydelse 2020-05-01.  
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Vid avtalets tecknande kom parterna överens om att avtalet träder i kraft under förutsättning 
att föreslagna lagändringar träder i kraft. Riksdagen har fattat beslut om att lagändringar 
inom trygghet, arbetsrätt och omställning träder i kraft 2022-10-01. Parterna har kommit 
överens om att avtalet ska uppfylla de lagkrav som ställs för att Omställningsfonden ska 
kunna bli en registrerad Omställningsorganisation samt att förhandlingar syftande till att 
anpassa avtalet utifrån lagstiftningens krav skyndsamt tas upp om det skulle visa sig att 
någon av avtalets bestämmelser inte är förenlig med lagstiftningen. Med anledning av att 
ändringar i förslaget till lagstiftning jämfört med den nu beslutade Lagen om grundläggande 
omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden har parterna kommit överens om 
ändringar i KOM-KR. 
 

Parterna är överens om att syftet med avtalet är att möta arbetsgivarens, sektorns och 
arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov genom insatser som främjar livslångt 
lärande och stärker arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden.  

 

Anpassningar av KOM-KR innehåller följande områden: 

 Omställningsfonden kan bli en registrerad omställningsorganisation vilket innebär att 
arbetsgivare anslutna till Omställningsfonden får statlig ersättning om 0,15 % av 
lönesumman.  

 Förebyggande insatser för både tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda. 

 Tre nya ekonomiska studiestöd har införts. 

 Ett tak på 1,4 inkomstbasbelopp per månad har införts för beräkning av 
kompletterande omställningsersättning (a-kasseutfyllnad).  

 Omställningsfondens uppdrag utökas och breddas. 

 Särskild ersättning till äldre arbetstagare upphör att gälla. 

 
Förändringarna i KOM-KR går att läsa om i SKRs cirkulär 22:25.  

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Oförändrad premie till omställningsfonden. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvens är gjord enligt checklista. 

 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande – 2022-10-21 

Cirkulär 22:25 från SKR med bilagor: 

1. SKRs CIRKULÄR 22:25 
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2. Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal i lydelse 2022-10-01  

3. Ändring i KOM-KR i lydelse 2022-10-01 (Förhandlingsprotokoll 2022-09-13) 

4. Ändringar i KOM-KR i lydelse 2022-10-01 (Förhandlingsprotokoll 2022-06-21)  

5. Redogörelsetext avseende Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal 
i lydelse 2022-10-01  

6. Partsgemensam kommentar avseende Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal i lydelse 2022-10-01 

 

Beslutet ska skickas till 

Fackliga representanter i den centrala samverkansgruppen 

HR-kontoret 

 

 

 

 

 

 

Sara Svanfeldt 

HR-chef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
Cirkulärnr: 22:25 
Diarienr: 22/00836 
Handläggare: Sabina Bajraktarevic 
Ämnesord: Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR 
Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen 
Extern medverkan: - 
Datum: 2022-06-23 
Mottagare: Kommunstyrelsen 

Regionstyrelsen 
Medlem i Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation 
Arbetsgivarpolitik 

Rubrik: Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal i lydelse 2022-10-01 

Ersätter: 22:10 
Bilagor: Bilaga 1 Överenskommelse om Kompetens- och 

omställningsavtal i lydelse 2022-10-01 
 

Bilaga 2 Ändring i KOM-KR i lydelse 2022-10-01 
(Förhandlingsprotokoll 2022-09-13) 
 
Bilaga 3 Ändring i KOM-KR i lydelse 2022-10-01 
(Förhandlingsprotokoll 2022-06-21) 
 
Bilaga 4 Redogörelsetext avseende 
Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal i lydelse 2022-10-01 

 
Bilaga 5 Partsgemensam kommentar avseende 
Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal i lydelse 2022-10-01 

 
 

Sammanfattning 
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation träffade den 20 december 2021 Överenskommelse 
om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal 
verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till 
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. Avtalet gäller från och 
med 2022-10-01 och tillsvidare. 
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Parterna kom överens om att avtalet träder i kraft under förutsättning att 
föreslagna lagändringar inom trygghet, arbetsrätt och omställning träder i 
kraft. Riksdagen har nu fattat beslut om att lagändringarna träder i kraft 
2022-01-10. Parterna kom även överens om att förhandlingar syftande till att 
anpassa avtalet utifrån lagstiftningens krav ska tas upp skyndsamt. Med 
anledning av ändringar i förslaget till lagstiftning jämfört med den nu 
beslutade Lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på 
arbetsmarknaden har parterna kommit överens om vissa ändringar i KOM- 
KR i lydelse 2022-10-01. Parterna har även tagit fram en partsgemensam 
kommentar till KOM-KR. 

I cirkuläret följer en sammanfattad redovisning av avtalet och ändringarna. 

Detta cirkulär ersätter tidigare cirkulär 22:10. 

SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 
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CIRKULÄR 22:25 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Sabina Bajraktarevic 

 
 

Kommunstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation 
Arbetsgivarpolitik 

 

Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal – KOM-KR 
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation träffade den 20 december 2021 Överenskommelse 
om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR med Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal 
verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till 
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. Avtalet gäller från och 
med 2022-10-01 och tillsvidare. 

Avtalet gäller för arbetstagare med anställning hos kommun, region samt 
medlem i Sobona – kommunala företagens arbetsgivarorganisation som 
inte omfattas av andra bestämmelser om omställning genom anställningen. 
För arbetstagare som kvalificerat sig för eller får omställningsförmåner före 
den 1 oktober 2022 gäller KOM-KR, Överenskommelse om kompetens och 
omställningsavtal, i lydelse 2020-05-01. 

Vid avtalets tecknande kom parterna överens om att avtalet träder i kraft 
under förutsättning att föreslagna lagändringar träder i kraft. Riksdagen har 
fattat beslut om att lagändringar inom trygghet, arbetsrätt och omställning 
träder i kraft 2022-10-01. Parterna har kommit överens om att avtalet ska 
uppfylla de lagkrav som ställs för att Omställningsfonden ska kunna bli en 
registrerad Omställningsorganisation samt att förhandlingar syftande till att 
anpassa avtalet utifrån lagstiftningens krav skyndsamt tas upp om det 
skulle visa sig att någon av avtalets bestämmelser inte är förenlig med 
lagstiftningen. Med anledning av att ändringar i förslaget till lagstiftning 
jämfört med den nu beslutade Lagen om grundläggande omställnings- och 
kompetensstöd på arbetsmarknaden har parterna kommit överens om 
ändringar i KOM-KR enligt bifogad protokoll, se bilaga 2. 

Nedan följer en sammanfattning av de viktigaste delarna i avtalet. 
Sammanfattningen avser delar där KOM-KR i lydelse 2022-10-01 skiljer 

 
Sveriges Kommuner och Regioner Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 
info@skr.se, www.skr.se Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 77 00, servicetelefon 08-452 75 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 Org nr: 556604-9167, kontakt@sobona.se, www.sobona.se 
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sig från KOM-KR i lydelse 2020-05-01 samt delar där anpassningar till 
lagen gjorts. 

 
Syfte 

Parterna är överens om att syftet med avtalet är att möta arbetsgivarens, 
sektorns och arbetsmarknadens kompetensförsörjningsbehov genom 
insatser som främjar livslångt lärande och stärker arbetstagarens ställning 
på arbetsmarknaden 

 
Premie 

• Premien är 0,25 % (befintlig 0,1 % samt 0,15 % som ersätts av staten). 
För medlem i Sobona som omfattas av KFS trygghetsavtal ges en rabatt 
med ytterligare 0,1 % av lönesumman till dess att pengarna i KFS- 
Trygghetsfond är slut. 

• Samtliga stöd och ersättningar i KOM-KR finansieras av arbetsgivarens 
premie till Omställningsfonden. 

 
Avtalet har anpassats så att Omställningsfonden kan bli en registrerad 
omställningsorganisation 

Avtalet har anpassats utifrån Lag om grundläggande omställnings- och 
kompetensstöd på arbetsmarknaden. 

• Omställningsfonden kan bli en registrerad omställningsorganisation 
vilket innebär att arbetsgivare anslutna till Omställningsfonden får 
statlig ersättning om 0,15 % av lönesumman. 

• Grundläggande stöd (kartläggningssamtal, vägledning, rådgivning och 
validering) under anställning kan ges till tillsvidare- och tidsbegränsat 
anställda arbetstagare som förvärvsarbetat, hos en eller flera arbets- 
givare, i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad 
i sammanlagt minst 12 månader under en ramtid av 24 månader före 
sin ansökan. Kvalifikationsvillkoret kan även styrkas genom inkomst- 
uppgift. 

 
Information 

• Arbetsgivare informerar arbetstagare om möjlighet till stöd från 
Omställningsfonden. Omställningsfonden kan bistå i detta. 

 
Aktiva omställningsinsatser 

• De arbetstagare som enligt villkor i nuvarande KOM-KR har rätt 
till aktiva insatser har fortsatt möjlighet till insatser utöver det grund- 
läggande stödet. 
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Avtalet har anpassats utifrån Lag om grundläggande omställnings- och 
kompetensstöd på arbetsmarknaden och innehåller nu grundläggande 
stöd efter anställning. 

• Grundläggande stöd (kartläggningssamtal, vägledning, rådgivning och 
validering) kan ges till tillsvidare- och tidsbegränsat anställda arbets- 
tagare vars anställning ska eller har upphört på grund av arbetsbrist eller 
ohälsa. Kvalifikationsvillkoret är förvärvsarbete, hos en eller flera 
arbetsgivare, i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalender- 
månad i sammanlagt minst 12 månader under en ramtid av 24 månader 
före sin ansökan. Kvalifikationsvillkoret kan även styrkas genom 
inkomstuppgift. 

• Förstärkt stöd kan ges till de arbetstagare som har behov av förstärkt 
stöd på grund av ohälsa. 

 
Förebyggande insatser 

• Huvudsakligen enligt nuvarande KOM-KR dock förenklad hantering för 
arbetsgivaren. 

• Rätt till individuell kompetensutvecklingsplan har utmönstrats och 
ersatts med att arbetstagare kan få grundläggande stöd under anställ- 
ningen samt att tidsbegränsat anställda arbetstagare har rätt till ett 
dokumenterat samtal om kompetens med arbetsgivaren om arbets- 
tagaren begär det. 

• Kravet att arbetsgivaren ska upprätta en handlingsplan för förebyggande 
insatser har utmönstrats. Samverkan om förebyggande insatser 
protokollförs och sker innan arbetsgivaren ansöker om medel för 
förebyggande insatser. Av ansökan ska det framgå att samverkan skett. 

• Förebyggande insatser och medel till dessa i övrigt kvarstår i huvudsak 
oförändrade. 

Tre nya ekonomiska studiestöd 

• Kompletterande studiestöd för del av inkomstbortfall under studier 
(minst en vecka och maximalt 44 veckor vid heltidsstudier) med beviljat 
offentligt omställningsstudiestöd kan beviljas till tillsvidare- och 
tidsbegränsat anställda arbetstagare under anställning. Beviljat 
omställningsstudiestöd ger ekonomisk ersättning förutsatt att medel 
finns. Efter anställningen kan kompletterande studiestöd beviljas till 
arbetstagare som har rätt till aktiva insatser enligt nuvarande KOM-KR 
och vars anställning upphört genom en uppsägning eller en överens- 
kommelse om anställningens upphörande där grunden är arbetsbrist eller 
ohälsa. 

• Förlängt studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid förbrukat 
kompletterande studiestöd och omställningsstudiestöd under längre 
studier (minst 1 termin upp till 4 terminer). Stödet kan beviljas till 
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tillsvidareanställda arbetstagare under anställningen för utbildningar 
som stärker sektorns kompetensförsörjning. 

• Kortvarigt studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid kortare 
utbildning (maximalt en vecka), kan beviljas till tillsvidare- och 
tidsbegränsat anställda arbetstagare under anställningen. 
Kvalifikationskravet är detsamma som förkompletterande studiestöd. 

• Arbetsvillkoret för samtliga studiestöd under anställning är detsamma 
som för grundläggande stödet. 

• En förutsättning för samtliga studiestöd är att arbetstagaren är studie- 
ledig. En avvikelse från lagen om arbetstagares rätt till ledighet för 
utbildning (studieledighetslagen) har tillförts. Om ansökt ledighet 
innebär en allvarlig störning för arbetsgivarens verksamhet, så krävs 
inget samtycke enligt 5 § 1 och 2 stycket Studieledighetslagen för att 
skjuta upp ledigheten mer än 2 veckor respektive 6 månader (beroende 
på ledighetens längd). I övrigt är utgångspunkten att arbetstagare som 
beviljas stöd ska ha möjlighet att vara ledig från sin anställning, både 
vid studier och för validering eller certifiering utan utbildningsinslag. 

 
Övriga ekonomiska stöd 

• Ekonomiskt stöd enligt KOM-KR i lydelse 2020-05-01 har till delar 
utmönstrats och för vissa ersättningar har tak införts. 
o Ett tak på 1,4 inkomstbasbelopp per månad har införts för 

beräkning av den särskilda omställningsersättningen för 
arbetstagare som på grund av deltagande i aktiva insatser inte får 
arbetslöshetsersättning. 

o Avgångsersättning för arbetstagare som på grund av verksamhets- 
behov inte kan delta i aktiva insatser under uppsägningstiden har 
utmönstrats. 

o Avräkningsfrihet vid annat arbete under arbetsbefriad 
uppsägningstid har utmönstrats. 

o Ett tak på 1,4 inkomstbasbelopp per månad har införts för 
beräkning av kompletterande omställningsersättning 
(a-kasseutfyllnad). 

• Bestämmelsen om lön under ledighet för deltagande i insatser hos 
Omställningsfonden under uppsägningstid har ersätts med en 
motsvarande bestämmelse om ersättning under ledighet från arbetet och 
finansieras av premien till Omställningsfonden. 

 
Omställningsfondens uppdrag utökas 

• Fler ersättningar och stöd till fler arbetstagare. 

• Arbetsgivare kan få stöd vid arbete med strategisk kompetensförsörjning 
och förebyggande insatser. 
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• Omställningsfonden avger yttranden om utbildning med omställnings- 

studiestöd. 
 

Särskild ersättning till äldre arbetstagare 

Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som 
efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från 
arbetslöshetsförsäkringen enligt särskilt förhandlingsprotokoll 
(2020-05-01) upphör att gälla. 

 
 

Sveriges Kommuner och Regioner 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 
 

Jeanette Hedberg 
 

Sabina Bajraktarevic 
 
 
 
 

Bilagor: 
Bilaga 1 Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal i lydelse 
2022-10-01 
 
Bilaga 2 Ändring i KOM-KR i lydelse 2022-10-01 (Förhandlingsprotokoll 
2022-09-13) 

 
Bilaga 3 Ändringar i KOM-KR i lydelse 2022-10-01 (Förhandlingsprotokoll 
2022-06-21) 

 
Bilaga 4 Redogörelsetext avseende Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal i lydelse 2022-10-01 

 
Bilaga 5 Partsgemensam kommentar avseende Överenskommelse om 
Kompetens- och omställningsavtal i lydelse 2022-10-01 



 § 180 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) - KS-2022/656-1 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) : 1. KOM-KR i lydelse 2022-10-01 inkl bilagor.pdf

KOM-KR 
Kompetens- och omställningsavtal  

I lydelse 2022-10-01 



 § 180 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) - KS-2022/656-1 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) : 1. KOM-KR i lydelse 2022-10-01 inkl bilagor.pdf

 

 

  

Innehåll 
Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR ................................... 3 

Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR, bilaga 1 ......................................................... 7 

Kap. 1   Inledande bestämmelser ............................................................................................ 7 

Kap. 2   Insatser och stöd under anställning ........................................................................... 9 

Kap. 3   Insatser och stöd vid avslut av anställning .............................................................. 15 

Kap. 4   Studieledighet ......................................................................................................... 23 

Kap. 5   Finansiering............................................................................................................. 24 

Kap. 6   Tolkning och tillämpning ........................................................................................ 25 

Kap. 7   Tvister ..................................................................................................................... 26 

Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 2 .............................................................. 27 

Centrala protokollsanteckningar, bilaga 3 ................................................................................ 28 

Stadgar för Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden KOM-KR, bilaga 4 ....................... 30 

Lokalt kollektivavtal, bilaga 5 .................................................................................................. 35 

 



 § 180 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) - KS-2022/656-1 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) : 1. KOM-KR i lydelse 2022-10-01 inkl bilagor.pdf

 

3 

Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal – KOM-KR 

Parter 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän 
kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i förbunds- 
områdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till 
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å den andra. 

§ 1   Bakgrund 

Centrala parter har sedan 2012, med stöd av KOM-KL (Överenskommelse 
om omställningsavtal), och sedermera KOM-KR (Överenskommelse om 
Kompetens och omställningsavtal) stöttat verksamheter och arbetstagare i 
omställning.  

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR skapar förutsättningar för 
arbetsgivarens, sektorns och arbetsmarknadens kompetensförsörjning genom 
insatser som främjar livslångt lärande och stärker arbetstagarens ställning på 
arbetsmarknaden.  

§ 2   Innehåll m.m. 

Parterna träffar detta kollektivavtal Kompetens- och omställningsavtal 
– KOM-KR, nedan kallat avtalet. 

Till avtalet hör också följande bilagor: 

a) Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR (bilaga 1), 
b) Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 2), 
c) Centrala protokollsanteckningar (bilaga 3), 
d) Stadgar för Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden (bilaga 4), 
e) Lokalt kollektivavtal för KOM-KR (bilaga 5). 

 Förhandlingsprotokoll 
2021-12-20 
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§ 3   Ändringar och tillägg 

I avtalet ska ingå de ändringar och tillägg till avtalets bestämmelser som 
parterna träffar överenskommelse om under tid då avtalet gäller. 

§ 4   Fredsplikt 

Under tid då avtalet gäller ska ändringar och tillägg till avtalets bestämmelser 
förhandlas under fredsplikt. 

§ 5   Rekommendation om lokalt kollektivavtal KOM-KR 

Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare som är kommun, region eller 
kommunalförbund och berörda arbetstagarorganisationer att anta KOM-KR 
som lokalt kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår 
av bilaga 5.  

Parterna är överens om att ett sådant avtal ska anses ha kommit till stånd genom 
att arbetsgivaren beslutar att anta det som lokalt kollektivavtal.  

Arbetsgivaren ska lämna protokollsunderlag över beslutet till berörd 
arbetstagarorganisation som begär det. 

§ 6   Lokalt kollektivavtal KOM-KR 

För övriga arbetsgivare anslutna till Sobona gäller samtliga delar av detta avtal 
som lokalt kollektivavtal, förutom bilaga 3 Centrala protokollsanteckningar. 

§ 7   Giltighet och uppsägning 

Detta kollektivavtal, Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR, ersätter 
KOM-KR Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal i lydelse 
den 1 maj 2020. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2022 och tillsvidare. 

Avtalet upphör vid ingången av ett kalenderår om en part skriftligen säger upp 
avtalet minst tre kalendermånader före årsskiftet. Med uppsägningen ska följa 
förslag till nytt kollektivavtal. 

Avtalet upphör endast för de parter som uppsägningen gäller. Har en part sagt 
upp avtalet har annan part enligt 29 § Medbestämmandelagen (MBL) rätt att 
säga upp avtalet vid samma tidpunkt. För sådan uppsägning gäller en minsta 
uppsägningstid av två kalendermånader.  
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§ 8   Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

Vid protokollet 

Sabina Bajraktarevic 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Regioner 

Joakim Larsson 

För Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 

Joakim Larsson 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

Johan Ingelskog 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 
jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

Eva-Lotta Nilsson Markus Furuberg 

Vision Akademikerförbundet SSR 

För OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 
jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

Annelie Söderberg 

För OFRs förbundsområde Läkare 
jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

Sofia Rydgren Stale  
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För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 

Mathias Åström Ingrid Lindholm 

Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund 

För AkademikerAlliansen  
och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer 

Magnus Berg 
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Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR, bilaga 1 

Kap. 1   Inledande bestämmelser 

§ 1   Syfte 

Syftet med avtalet är att möta arbetsgivarens, sektorns och arbetsmarknadens 
kompetensförsörjningsbehov genom insatser som främjar livslångt lärande och 
stärker arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. 

§ 2   Tillämpningsområde 

Avtalet gäller för arbetstagare med anställning hos kommunal arbetsgivare. Med 
kommunal arbetsgivare menas; kommun, region samt medlem i Sobona – 
kommunala företagens arbetsgivarorganisation som inte omfattas av andra 
bestämmelser om omställning genom anställningen.  

Den närmare tillämpningen av avtalet beskrivs i avtalets respektive kapitel. 

Anmärkningar 
1. Avtalet gäller i olika delar för tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda 

arbetstagare. Med tidsbegränsad anställning avses såväl sådan som följer av lagen 
om anställningsskydd eller annan lagstiftning (exempelvis Skollag (2010:800)) som 
sådan som följer av kollektivavtal (exempelvis projektanställning enligt AB eller 
anställning enligt PAN). 

2. Arbetstagare som byter anställning vid en verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS får 
tillgodoräkna sig anställningstiden hos den förre arbetsgivaren för att uppnå 
arbetsvillkor samt vid beräkning av anställningstid hos arbetsgivaren. Om det har 
skett flera sådana byten av anställning får arbetstagaren räkna samman 
anställningstiden hos alla arbetsgivare. 

§ 3   Anmälan, ansökan och avrop 

Mom. 1   Arbetstagaren ansöker hos Omställningsfonden om stöd och insatser 
enligt avtalet.  

Mom. 2   Arbetsgivaren ansöker respektive avropar medel för förebyggande 
insatser hos Omställningsfonden. 

Mom. 3   Arbetsgivaren anmäler tillsvidareanställd arbetstagare som sagts upp 
på grund av arbetsbrist till Omställningsfonden.  

 

Bilaga 1 
till KOM-KR 
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Detsamma gäller då arbetstagare ingått en överenskommelse om anställningens 
upphörande med arbetsgivaren där arbetsbrist eller sjukdom är grunden, under 
förutsättning att annat inte överenskommits.  

§ 4   Information 

Arbetsgivaren informerar arbetstagare om möjlighet till stöd från 
Omställningsfonden. Omställningsfonden kan bistå arbetsgivaren i detta. 

§ 5   Uppgiftsskyldighet 

En arbetstagare är skyldig att lämna de uppgifter som arbetsgivaren eller 
Omställningsfonden begär för att kunna fastställa rätten till en förmån och för att 
kunna beräkna den.  

En arbetsgivare är skyldig att skyndsamt lämna de uppgifter som Omställnings-
fonden begär för att kunna fastställa en arbetstagares möjlighet att ta del av stöd 
och insatser enligt detta avtal samt för att bedöma avrop respektive ansökan om 
förebyggande insatser. 

§ 6   Återbetalningsskyldighet 

En arbetstagare som inte har uppfyllt sin uppgiftsskyldighet ska betala tillbaka 
förmån som har betalats ut till honom eller henne på felaktiga grunder. 
Omställningsfonden har rätt att avräkna ett felaktigt utbetalt belopp från 
kommande utbetalning.   
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Kap. 2   Insatser och stöd under anställning 

§ 7   Individuellt grundläggande stöd 

Mom. 1   Arbetstagare kan under sin anställning få grundläggande stöd från 
Omställningsfonden. Det grundläggande stödet kan bestå av inledande 
kartläggningssamtal, rådgivning, vägledning och validering. Grundläggande 
stöd utformas individuellt i dialog mellan arbetstagaren och Omställnings-
fonden.  

Anmärkning 
Vägledningen kan utmynna i ett yttrande om omställningsstudiestöd. När en 
arbetstagare ansöker om omställningsstudiestöd begär CSN ett yttrande från 
Omställningsfonden enligt lag om omställningsstudiestöd. Omställningsfonden ska yttra 
sig över om utbildningen stärker arbetstagarens framtida ställning på arbetsmarknaden. 

Mom. 2   Grundläggande stöd kan ges till såväl tillsvidare- som tidsbegränsat 
anställda arbetstagare som har förvärvsarbetat, hos en eller flera arbetsgivare, i 
genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i sammanlagt 
minst 12 månader under en ramtid av 24 månader före sin ansökan. Arbete ska 
ha varit huvudsyssla under ramtiden. 

Anmärkningar 
1. Förvärvsarbetet som kvalificerar för stöd kan ha utförts hos arbetsgivare utanför 

sektorn om arbetstagaren vid ansökan är anställd hos kommunal arbetsgivare enligt 
§ 2. 

2. Kvalifikationsvillkoret kan även styrkas genom inkomstuppgift. Inkomster under en 
kalendermånad om minst 25 procent av inkomstbasbeloppet motsvarar arbete under 
en månad.  

Om arbetstagaren begär det och kan visa att han eller hon varit förhindrad att 
arbeta på grund av sådan ledighet som framgår av 9 § lag om grundläggande 
omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden bortses från den tiden vid 
prövning av om arbetstagaren uppfyller kvalifikationsvillkoret. 

Anmärkning 
Den tid som kan bortses ifrån vid prövning av kvalifikationsvillkoret enligt lag om 
grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden är ledighet med 
föräldrapenningförmåner, sjukpenning enligt SFB, dagersättning eller dagpenning till 
totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och 
omställningsstudiestöd. 

Mom. 3   Arbetstagaren ansöker om grundläggande stöd hos Omställnings-
fonden. Arbetstagaren ska i sin ansökan till Omställningsfonden styrka att 
kvalifikationsvillkoren är uppfyllda.  
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Mom. 4   Grundläggande stöd ges som längst under ett år efter det att ansökan 
har beviljats. Grundläggande stöd ges som längst till dess att arbetstagaren inte 
längre har rätt att kvarstå i anställning enligt LAS. 

Mom. 5   Arbetstagare som tagit del av grundläggande stöd från en registrerad 
omställningsfond ska uppfylla kvalifikationsvillkoren enligt mom. 2 för att åter 
kvalificera sig.  

§ 8   Kompletterande studiestöd 

Mom. 1   Kompletterande studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid studier 
med beviljat omställningsstudiestöd.  

Mom. 2   Kompletterande studiestöd kan ges till såväl tillsvidare- som 
tidsbegränsat anställda arbetstagare för samma tid som omställningsstudiestöd 
utbetalas av CSN förutsatt att utbildningen stärker arbetstagarens framtida 
ställning på arbetsmarknaden och arbetsgivares kompetensförsörjning. 

En förutsättning för att få kompletterande studiestöd är att arbetstagaren är 
studieledig enligt lag (1974:981) om arbetstagares rätt till tjänstledighet vid 
utbildning. 

Mom. 3   Arbetstagaren ansöker om kompletterande studiestöd hos 
Omställningsfonden. Arbetstagaren ska i sin ansökan till Omställningsfonden 
styrka att omställningsstudiestöd beviljats. 

Anmärkning 
Omställningsfonden ska på begäran av CSN yttra sig över om utbildningen stärker 
arbetstagarens framtida ställning på arbetsmarknaden. Omställningsfonden ska i 
samband med yttrandet informera berörd arbetstagare om kompletterande studiestöd 
och kvalifikationsvillkoren för stödet. 

Omställningsfonden får betala ut kompletterande studiestöd endast om 
arbetstagaren styrker att studier med beviljat omställningsstudiestöd bedrivs. 

Mom. 4   Det kompletterande studiestödet motsvarar ett belopp om 80 procent 
av arbetstagarens inkomstbortfall på lönedelar mellan 4,5 och 5,5 inkomstbas-
belopp per år samt 65 procent av inkomstbortfallet på lönedelar mellan 5,5 
inkomstbasbelopp och 12 inkomstbasbelopp per år. 

Kompletterande studiestöd beräknas på samma omfattning som arbetstagaren är 
studieledig.  
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§ 9   Förlängt studiestöd 

Mom. 1   Förlängt studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid längre studier 
och kan beviljas för arbetstagare som förbrukat det kompletterande studiestödet. 

Anmärkning 
Med längre studier avses utbildningar motsvarande minst en termin. En termin 
motsvarar normalt 20-22 studieveckor. Förlängt studiestöd kan beviljas för upp till fyra 
terminer. Den lägsta studietakt som kan ge förlängt studiestöd är 20 procent vilket 
motsvarar 1 dag per vecka. 

Mom. 2   Förlängt studiestöd kan ges till tillsvidareanställda arbetstagare 
förutsatt att utbildningen stärker arbetstagarens framtida ställning på 
arbetsmarknaden och sektorns kompetensförsörjning. 

En förutsättning för att få förlängt studiestöd är också att arbetstagaren är 
studieledig enligt lag (1974:981) om arbetstagares rätt till tjänstledighet vid 
utbildning. 

Mom. 3   Arbetstagaren ansöker om förlängt studiestöd hos Omställnings-
fonden. Arbetstagaren ska i sin ansökan till Omställningsfonden styrka att 
studier med beviljat omställningsstudiestöd bedrivits. Omställningsfonden får 
betala ut förlängt studiestöd endast om arbetstagaren styrker att studier bedrivs 
enligt studietakt och med studieresultat som berättigar till studiemedel. 

Förlängt studiestöd och kompletterande studiestöd kan tillsammans beviljas för 
högst 24 kalendermånader i taget.  

Mom. 4   Det förlängda studiestödet tillsammans med studiemedel motsvarar  
70 procent av arbetstagarens lön under termin 1 och 2 samt 50 procent under 
termin 3 och 4. 

Det förlängda studiestödet beräknas som om berörd arbetstagare sökt och 
beviljats studiemedel från CSN, oavsett om arbetstagaren tar ut eller har rätt till 
studiemedel. 

Det förlängda studiestödet beräknas inte på lönedelar över 1,4 inkomstbasbelopp 
per månad. 

Taket för det förlängda studiestödet är fribeloppsgränsen för studiemedel från 
CSN. 

Förlängt studiestöd beräknas på samma omfattning som arbetstagaren är 
studieledig.  
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Anmärkning 
Förlängt studiestöd ska följa CSNs modell för ordinarie studiemedel med perioder som 
motsvarar termin och belopp per studievecka. Med studiemedel från CSN avses 
bidragsdel och grundlån, inte tilläggslån.  

Mom. 5   Förlängt studiestöd kan som längst ges till och med månaden före den 
då den anställde fyller 65 år. 

§ 10   Kortvarigt studiestöd 

Mom. 1   Kortvarigt studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid utbildning 
som omfattar längst en veckas heltidsstudier. 

Anmärkning 
En vecka motsvarar 5 studiedagar. Den lägsta studietakt som kan ge kortvarigt 
studiestöd är 20 procent vilket motsvarar 1 dag per vecka. 

Mom. 2   Kortvarigt studiestöd kan ges till såväl tillsvidare- som tidsbegränsat 
anställda arbetstagare som uppfyller kvalifikationsvillkoren för kompletterande 
studiestöd förutsatt att utbildningen stärker arbetstagarens framtida ställning på 
arbetsmarknaden och arbetsgivares kompetensförsörjning. 

En förutsättning för att få kortvarigt studiestöd är också att arbetstagaren är 
studieledig enligt lag (1974:981) om arbetstagares rätt till tjänstledighet vid 
utbildning. 

Mom. 3.   Arbetstagaren ansöker om kortvarigt studiestöd hos Omställnings-
fonden. Arbetstagaren ska i sin ansökan till Omställningsfonden styrka att 
kvalifikationsvillkoren är uppfyllda. 

Mom. 4   Kortvarigt studiestöd motsvarar ett belopp om 70 procent av 
arbetstagarens lön. 

Kortvarigt studiestöd beräknas inte på lönedelar över 12 inkomstbasbelopp per 
år. 

Kortvarigt studiestöd beräknas på samma omfattning som arbetstagaren är 
studieledig. 

Mom. 5   Kortvarigt studiestöd kan som längst ges till och med månaden före 
den då den anställde fyller 65 år. 

§ 11   Förebyggande insatser 

Mom. 1   Förebyggande insatser kan vara utbildning, validering, handledning/ 
coachning och andra kompetenshöjande insatser för arbetstagare.  
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Förebyggande insatser ska tillgodose 

a) arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov på kort- och/eller lång sikt, 

b) arbetstagarens behov av tidig omställning genom kompetensutveckling i 
syfte att öka anställningstryggheten hos arbetsgivaren, samt  

c) vara utöver det som normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom 
ramen för arbetstagarens befintliga anställning. 

Mom. 2   Medel för förebyggande insatser kan ersätta arbetsgivaren för 

a) utbildningskostnader, 

b) merkostnader vid utbildning, t.ex. litteratur, resor, logi m.m., 

c) kostnader för handledning/coachning, 

d) kostnader för annan kompetenshöjande insats,  

e) kostnader för samordning av förebyggande insatser. 

Mom. 3   Förebyggande insatser kan omfatta tillsvidareanställda och 
tidsbegränsat anställda arbetstagare. 

Mom. 4   Arbetsgivaren kan ansöka om respektive avropa medel till 
förebyggande insatser.  

Innan arbetsgivaren beslutar om att ansöka om medel för förebyggande insatser 
ska lokala parter i samverkan eller vid förhandling enligt medbestämmandelagen 
(MBL) genom diskussion och analys identifiera vilka insatser som kan vara 
aktuella för arbetsgivaren att söka medel för. Av ansökan ska framgå att 
samverkan skett och att det protokollförts.  

Arbetsgivaren ska årligen tillse att en uppföljning genomförs av förebyggande 
insatser och hur medel har använts. Uppföljningen ska redovisas för de lokala 
arbetstagarorganisationerna.  

Mom. 5   Omställningsfonden kan ge arbetsgivare och lokala arbetstagar-
organisationer stöd och vägledning i arbetet med förebyggande insatser.  

Omställningsfonden ska ta fram underlag till arbetsgivare och lokala arbets-
tagarorganisationer inför den årliga uppföljningen av hur förebyggande medel 
har använts.  

Omställningsfonden kan efter initiativ från en eller flera arbetsgivare anordna 
och genomföra förebyggande insatser. 
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§ 12   Samtal om kompetens för tidsbegränsat anställd arbetstagare 

Arbetsgivaren ska genomföra ett samtal om kompetens med tidsbegränsat 
anställda arbetstagare som utrycker önskemål om detta. Samtalet dokumenteras.  

§ 13   Strategiskt stöd  

Omställningsfonden kan ge stöd och vägledning till arbetsgivare vid arbete med 
strategisk kompetensförsörjning. Strategiskt stöd kan vara stöd i behovs- och 
omvärldsanalys, att konkretisera framtida kompetensbehov, kompetens-
inventering, framtagande av kompetensstrategi samt att sätta mål och 
uppföljning av dessa.   
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Kap. 3   Insatser och stöd vid avslut av anställning  

§ 14   Aktiva omställningsinsatser 

Mom. 1   Aktiva omställningsinsatser omfattar grundläggande och förstärkt stöd 
samt utökade insatser.  

Insatsernas omfattning och innehåll kan skilja sig åt mellan olika arbetstagare. 
Insatserna ska öka arbetstagarens möjligheter att få ett nytt arbete samt utformas 
och anpassas utifrån arbetstagarens behov, förutsättningar och önskemål.  

En individuell plan avseende behov av aktiva omställningsinsatser upprättas 
efter överenskommelse mellan arbetstagaren och Omställningsfonden. 

Grundläggande stöd kan bestå av inledande kartläggningssamtal, rådgivning, 
vägledning och validering. Det förstärkta stödet kan bestå av ytterligare 
kartläggningssamtal, intensifierad rådgivning och vägledning samt stöd i 
myndighetskontakter. Omställningsfonden avgör om behov av förstärkt stöd 
finns.  

Anmärkning 
Vägledningen kan utmynna i ett yttrande om omställningsstudiestöd. När en 
arbetstagare ansöker om omställningsstudiestöd begär CSN ett yttrande från 
Omställningsfonden enligt lag om omställningsstudiestöd. Omställningsfonden ska yttra 
sig över om utbildningen stärker arbetstagarens framtida ställning på arbetsmarknaden. 

Utökade insatser är insatser utöver det grundläggande och förstärkta stödet. De 
utökade insatserna utformas och anpassas utifrån arbetstagarens behov och 
förutsättningar.  

Mom. 2   Grundläggande stöd kan ges till tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda arbetstagare vars anställning ska upphöra eller har upphört på grund av 
arbetsbrist eller sjukdom, genom uppsägning, en överenskommelse mellan 
arbetsgivaren och arbetstagaren, eller genom att en tidsbegränsad anställning 
löpt ut.  

Omställningsfonden kan efter bedömning ge förstärkt stöd till arbetstagare som 
har särskilda behov av stöd till följd av sjukdom.  

Arbetstagaren ska ha förvärvsarbetat, hos en eller flera arbetsgivare, i 
genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i sammanlagt 
minst 12 månader under en ramtid av 24 månader före sin ansökan. Arbete ska 
ha varit huvudsyssla under ramtiden.  
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Anmärkningar 
1. Förvärvsarbetet som kvalificerar för stöd kan ha utförts hos arbetsgivare utanför 

sektorn om arbetstagarens senaste anställning före ansökan är eller varit hos 
kommunal arbetsgivare enligt § 2. 

2. Kvalifikationsvillkoret kan även styrkas genom inkomstuppgift. Inkomster under en 
kalendermånad om minst 25 procent av inkomstbasbeloppet motsvarar arbete under 
en månad.  

Om arbetstagaren begär det och kan visa att han eller hon varit förhindrad att 
arbeta på grund av sådan ledighet som framgår av 9 § lag om grundläggande 
omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden bortses från den tiden vid 
prövning av om arbetstagaren uppfyller kvalifikationsvillkoret. 

Anmärkning 
Den tid som kan bortses ifrån vid prövning av kvalifikationsvillkoret enligt lag om 
grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden är ledighet med 
föräldrapenningförmåner, sjukpenning enligt SFB, dagersättning eller dagpenning till 
totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och 
omställningsstudiestöd. 

Mom. 3   Utökade insatser gäller för en tillsvidareanställd arbetstagare med 
sammanhängande anställning enligt HÖK/AB eller BÖK/BB med minst 40 % 
sysselsättningsgrad hos arbetsgivaren sedan minst ett år vid uppsägnings-
tidpunkten eller tidpunkten för överenskommelsens tecknande, och 

a) vars anställning upphör på grund av arbetsbrist, genom uppsägning eller en 
överenskommelse, eller 

b) vars anställning upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren, där 
grunden för denna överenskommelse är nedsatt arbetsförmåga på grund av 
sjukdom eller skada. 

Anmärkning 
En överenskommelse enligt b) förutsätter att arbetsgivaren har fullgjort sin 
rehabiliteringsskyldighet, att omplaceringsmöjligheter hos arbetsgivaren är uttömda 
samt att arbetsgivaren och arbetstagaren är överens om att utökade insatser ska ingå i 
överenskommelsen.  

För att uppnå kvalifikationsvillkoret enligt detta moment får en tillsvidare-
anställd arbetstagare tillgodoräkna sig direkt ansluten anställningstid i en eller 
flera tidigare tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren, förutsatt att 
uppehållet mellan respektive anställning är högst sju kalenderdagar. 
Motsvarande gäller då anställningen har övergått till en tillsvidareanställning 
enligt 5 a § LAS.   
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Anmärkningar 
1. Visstidsanställning för hel höst- eller vårtermin anses i detta sammanhang omfatta 

sex månader.  
2. En arbetstagare som påbörjar en tillsvidareanställning vid starten av den termin  

som följer direkt efter det att han eller hon haft en tidsbegränsad visstidsanställning 
som avsett hel höst- eller vårtermin, ska vid tillämpningen av denna bestämmelse 
anses ha påbörjat tillsvidareanställningen i direkt anslutning till den tidigare 
visstidsanställningen. 

3. För den tidsbegränsade anställning hos arbetsgivaren som följer av omplacering i 
samband med övertalighet anses kvalifikationsvillkoret enligt ovan uppfyllt.  

Mom. 4   Arbetstagaren ansöker om aktiva omställningsinsatser hos 
Omställningsfonden. Arbetstagaren ska i sin ansökan till Omställningsfonden 
styrka att kvalifikationsvillkoren är uppfyllda.  

Mom. 5   Aktiva omställningsinsatser ska, utifrån arbetstagarens behov, 
tillhandahållas så tidigt som möjligt. Arbetstagaren ska, med hänsyn tagen till 
verksamhetens krav, beredas möjlighet att ta del av dessa redan under sin 
uppsägningstid.  

Aktiva omställningsinsatser ges som längst under ett år efter att anställningen 
har upphört. Aktiva omställningsinsatser kan dock, för arbetstagare som 
omfattas av förstärkt stöd, ges under två år efter att anställningen har upphört om 
Omställningsfonden bedömer att det finns särskilda skäl.  

Aktiva omställningsinsatser ges som längst till dess att arbetstagaren inte längre 
har rätt att kvarstå i anställning enligt LAS.  

Mom. 6   Arbetstagare som tagit del av grundläggande eller förstärkt stöd från 
en registrerad omställningsfond ska uppfylla kvalifikationsvillkoren enligt  
mom. 2 för att åter kvalificera sig för stöd.  

Arbetstagare som kvalificerat sig för utökade insatser kan återkomma i aktiva 
omställningsinsatser inom 12 månader från den tidpunkt då anställningen har 
upphört. 

Mom. 7   Aktiva omställningsinsatser ges inte till arbetstagare som: 

a) på grund av otillbörligt uppförande har skilts från sin anställning eller av 
samma skäl inte fått fortsatt arbete efter att en tidsbegränsad anställning upphört, 

b) har sagts upp på grund av arbetsbrist eller ingått en överenskommelse om 
anställningens upphörande före detta avtals ikraftträdande den 1 oktober 2022.  
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Mom. 8   Rätt till utökade insatser gäller inte om arbetstagaren: 

a) sägs upp på grund av arbetsbrist inom ett år från en verksamhetsövergång 
enligt 6 b § LAS, vid vilken arbetstagaren har motsatt sig en övergång av 
anställningen som han eller hon skäligen borde ha godtagit, 

Anmärkning 
LAS bestämmelser är vägledande vid en bedömning enligt ovan om arbetstagaren 
skäligen borde ha godtagit övergång av anställning.  

b) är anställd i en arbetsmarknadspolitisk insats som innebär att han eller hon 
enligt 1 § LAS är undantagen från lagens tillämpning, eller 

c) har fått hel särskild avtalspension eller en motsvarande förmån. 

§ 15   Kompletterande studiestöd efter anställning 

Mom. 1   Kompletterande studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid studier 
med beviljat omställningsstudiestöd.  

Mom. 2   Kompletterande studiestöd ges för samma tid som omställnings-
studiestöd utbetalas av CSN förutsatt att utbildningen stärker arbetstagarens 
framtida ställning på arbetsmarknaden och arbetsgivares kompetensförsörjning. 

Kompletterande studiestöd kan ges till tillsvidareanställd arbetstagare med 
sammanhängande anställning enligt HÖK/AB eller BÖK/BB med minst 40 % 
sysselsättningsgrad hos arbetsgivaren sedan minst ett år vid uppsägnings-
tidpunkten eller tidpunkten för överenskommelsens tecknande och vars 
anställning upphört på grund av arbetsbrist eller sjukdom.  

För att uppnå kvalifikationsvillkoret enligt detta moment får en tillsvidare-
anställd arbetstagare tillgodoräkna sig direkt ansluten anställningstid i en eller 
flera tidigare tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren, förutsatt att 
uppehållet mellan respektive anställning är högst sju kalenderdagar. 
Motsvarande gäller då anställningen har övergått till en tillsvidareanställning 
enligt 5 a § LAS.  

Anmärkningar 
1. Visstidsanställning för hel höst- eller vårtermin anses i detta sammanhang omfatta 

sex månader.  
2. En arbetstagare som påbörjar en tillsvidareanställning vid starten av den termin som 

följer direkt efter det att han eller hon haft en tidsbegränsad visstidsanställning som 
avsett hel höst- eller vårtermin, ska vid tillämpningen av denna bestämmelse anses 
ha påbörjat tillsvidareanställningen i direkt anslutning till den tidigare 
visstidsanställningen. 
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Anställningen ska ha upphört genom  

a) uppsägning på grund av arbetsbrist, 

b) en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren, eller  

c) att arbetstagaren vid en övertalighetssituation accepterat en anställning med 
lägre sysselsättningsgrad. 

Anmärkningar 
1. En överenskommelse enligt b) ska syfta till att undvika uppsägning på grund av 

arbetsbrist i samband med en dokumenterad arbetsbristsituation eller sjukdom.  
2. En arbetstagare som i en arbetsbristsituation accepterar en omplacering till en 

tidsbegränsad anställning jämställs med en tillsvidareanställd arbetstagare. 

Mom. 3   Arbetstagaren ansöker om kompletterande studiestöd hos 
Omställningsfonden. Arbetstagaren ska i sin ansökan till Omställningsfonden 
styrka att omställningsstudiestöd beviljats. 

Omställningsfonden får betala ut kompletterande studiestöd endast om 
arbetstagaren styrker att studier med beviljat omställningsstudiestöd bedrivs. 

Mom. 4   Det kompletterande studiestödet motsvarar ett belopp om 80 procent 
av arbetstagarens inkomstbortfall på lönedelar mellan 4,5 och 5,5 
inkomstbasbelopp per år samt 65 procent av inkomstbortfallet på lönedelar 
mellan 5,5 inkomstbasbelopp och 12 inkomstbasbelopp per år. 

Kompletterande studiestöd beräknas på samma omfattning som arbetstagaren 
studerar. 

§ 16   Ersättning under ledighet från arbetet 

Mom. 1   En arbetstagare som uppfyller kvalifikationsvillkoren för utökade 
insatser får ersättning vid ledighet från arbetet för att delta i insatser enligt sin 
individuella plan. Ersättningen motsvarar utebliven fast kontant lön enligt AB 
eller BB. 

Mom. 2   Arbetstagaren ansöker om ersättning under ledighet från arbetet från 
Omställningsfonden. Arbetstagaren ska styrka lönebortfallet för att ta del av 
ersättningen.  

§ 17   Särskild omställningsersättning  

Mom. 1   Särskild omställningsersättning ersätter del av inkomstbortfall då rätt 
till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning inte föreligger på grund av att 
arbetstagaren deltar i aktiva omställningsinsatser. 
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Mom. 2   Särskild omställningsersättning ges till tillsvidareanställd arbetstagare 
som uppfyller kvalifikationsvillkoren för utökade insatser vars anställning 
upphört på grund av arbetsbrist antingen genom en uppsägning eller genom en 
överenskommelse om anställningens upphörande. 

Anmärkning  
Arbetstagare som vid en övertalighetssituation accepterat en anställning med lägre 
sysselsättningsgrad kan få särskild omställningsersättning beräknad på arbetssökande 
del. 

Mom. 3   Arbetstagaren ansöker om särskild omställningsersättning hos 
Omställningsfonden. I ansökan ska det vara styrkt att arbetstagaren har anmält 
sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen samt att arbetslöshetsersättning 
inte betalats ut för den tid arbetstagaren deltagit i aktiva omställningsinsatser. 

Anmärkning 
Arbetstagare som inte är ansluten till en arbetslöshetskassa har i motsvarande situation 
rätt till särskild omställningsersättning. 

Mom. 4   Den särskilda omställningsersättningen motsvarar 80 procent av 
arbetstagarens fasta kontanta lön enligt AB eller BB vid anställningens 
upphörande. 

Den särskilda omställningsersättningen beräknas inte på lönedelar över 1,4 
inkomstbasbelopp per månad.  

Ersättningen beräknas på den del arbetstagaren är arbetssökande. 

Mom. 5   Särskild omställningsersättning betalas som längst ut under  
60 kalenderdagar inom en tidsram av 180 kalenderdagar efter det att 
anställningen upphört.  

Mom. 6   Särskild omställningsersättning ges inte till arbetstagare  

a) vars anställning upphört före detta avtals ikraftträdande 2022-10-01, 

b) som har fått hel särskild avtalspension eller motsvarande förmån, 

c) som avvisat ett erbjudande om annan anställning under perioden för 
företrädesrätt som skäligen borde ha godtagits, eller 

d) som på grund av ålder inte längre har rätt att kvarstå i anställning enligt 
LAS.  
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§ 18   Kompletterande omställningsersättning  

Mom. 1   Kompletterande omställningsersättning kompletterar inkomstrelaterad 
arbetslöshetsersättning för den del som arbetstagaren är arbetssökande.  

Mom. 2   Kompletterande omställningsersättning ges till tillsvidareanställd 
arbetstagare vars anställning upphört på grund av arbetsbrist, antingen genom en 
uppsägning eller genom en överenskommelse, under förutsättning att 
arbetstagaren har haft en sammanhängande anställning enligt HÖK/AB eller 
BÖK/BB hos arbetsgivaren sedan minst fem år, varav de senaste fyra åren varit 
en tillsvidareanställning med minst 40 procent sysselsättningsgrad.  

Om anställningstiden året före dessa fyra år inte helt är en tillsvidareanställning 
kan arbetstagaren tillgodoräkna sig anställningstid i en eller flera direkt 
anslutande tidsbegränsade anställningar om tiden mellan respektive anställning 
är högst sju kalenderdagar eller om anställningen har konverterats till en 
tillsvidareanställning.  

Anmärkning 
Om anställningen upphört genom en överenskommelse ska arbetsgivaren på begäran av 
Omställningsfonden, styrka den arbetsbristsituation som föranledde överenskommelsen. 

Anställningen kan även ha upphört till del genom att arbetstagaren vid en 
övertalighetssituation accepterat en anställning med lägre sysselsättningsgrad. 

Anmärkning  
Arbetstagare som vid en övertalighetssituation accepterat en anställning med lägre 
sysselsättningsgrad kan få kompletterande omställningsersättning inom en tidsram av ett 
år från dagen då den nya anställningen med lägre sysselsättningsgrad tillträddes. 

Med tillsvidareanställd arbetstagare jämställs tidsbegränsat anställd arbetstagare 
som vid en övertalighetssituation accepterat en tidsbegränsad anställning.  

Mom. 3   Arbetstagaren ansöker om kompletterande omställningsersättning hos 
Omställningsfonden. Omställningsfonden får betala ut kompletterande 
omställningsersättning endast om arbetstagaren styrkt att arbetstagaren  

a) är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen  

b) står till arbetsmarknadens förfogande och  

c) uppbär inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning 

Mom. 4   Kompletterande omställningsersättning betalas ut med ett belopp  
som tillsammans med den inkomstrelaterade ersättningen enligt arbetslöshets-
försäkringen motsvarar 80 procent de första 200 ersättningsdagarna och  
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70 procent de resterande 100 ersättningsdagarna av arbetstagarens fasta kontanta 
lön enligt AB eller BB vid anställningens upphörande.  

Den kompletterande omställningsersättningen beräknas inte på lönedelar över 
1,4 inkomstbasbelopp per månad. 

Mom. 5   Kompletterande omställningsersättning betalas ut under tid då 
arbetstagaren får inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning. Kompletterande 
omställningsersättning betalas som längst under 300 ersättningsdagar inom en 
ramtid av 450 kalenderdagar efter det att anställningen upphört.  

Mom. 6   Kompletterande omställningsersättning ges inte till arbetstagare som 

a) sagts upp på grund av arbetsbrist inom ett år från en verksamhetsövergång 
enligt 6 b § LAS, vid vilken arbetstagaren har motsatt sig en övergång av 
anställningen som han eller hon skäligen borde ha godtagit, 

Anmärkning 
LAS bestämmelser är vägledande vid en bedömning enligt ovan om arbetstagaren 
skäligen borde ha godtagit övergång av anställning.  

b) är anställd i en arbetsmarknadspolitisk insats som innebär att han eller hon 
enligt 1 § LAS är undantagen från lagens tillämpning,  

c) har sagts upp på grund av arbetsbrist eller ingått en överenskommelse om 
anställningens upphörande före detta avtals ikraftträdande 2022-10-01, 

d) har fått hel särskild avtalspension eller motsvarande förmån, 

e) avvisat ett erbjudande om annan anställning under perioden för företrädesrätt 
som skäligen borde ha godtagits, eller 

f) på grund av ålder inte längre har rätt att kvarstå i anställning enligt LAS.  
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Kap. 4   Studieledighet 

§ 19   Studieledighet  

Mom. 1   En arbetstagare som uppfyller kvalifikationskraven har rätt att ansöka 
om stöd enligt detta avtal. Utgångspunkten är att arbetstagare som beviljas stöd 
ska ha möjlighet att vara ledig från sin anställning både vid studier och när fråga 
är om validering eller certifiering utan utbildningsinslag.  

Mom. 2   En arbetstagare som avser ansöka om kortvarigt, kompletterande 
och/eller förlängt studiestöd som innebär ledighet från arbetet ska underrätta 
arbetsgivaren om detta i så god tid som möjligt. Om behov föreligger ska 
arbetsgivaren och arbetstagaren ha en dialog om ledighetens förläggning och om 
andra frågor som rör ledigheten, vilket ska ske skyndsamt.  

Mom. 3   Rätten till ledighet framgår av lagstiftning eller andra avtal. Därutöver 
gäller enligt detta avtal följande.  

Ledigheten får inte innebära en allvarlig störning av arbetsgivarens verksamhet. 
Det är oundvikligt att en arbetstagares frånvaro från arbetet många gånger 
innebär olägenheter för arbetsgivaren. Detta får arbetsgivaren i princip tåla. 
Föreligger en allvarlig störning för arbetsgivarens verksamhet och vill 
arbetsgivaren att ledigheten ska taga sin början senare än sex månader, eller två 
veckor vid utbildning som är högst en vecka, efter arbetstagarens framställning 
fordras inget samtycke till uppskov enligt 5 § 1 och 2 stycket lagen om 
arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. I de fall arbetstagaren nekats 
ledighet med hänvisning till allvarlig störning ska vid tvist om denna 
bestämmelse respektive KHA och Sobonas förhandlingsordningsavtal tillämpas. 

Anmärkning 
Exempel på allvarlig störning för arbetsgivaren är att verksamheten inte kan fortgå på 
rimligt sätt eller att avsevärda arbetsbalanser uppkommer. Ett annat exempel är om 
arbetsgivaren trots god planering och framförhållning saknar möjlighet att ersätta den 
arbetstagare som vill vara ledig. Ytterligare exempel är om flera arbetstagare önskar 
vara lediga samtidigt på ett sätt som leder till allvarlig störning. Som allvarlig störning 
får också räknas större kostnadsökningar som inte är kopplade till kostnader för att 
ersätta den lediga arbetstagaren.  
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Kap. 5   Finansiering 

§ 20   Finansiering av insatser och stöd 

Arbetsgivaren betalar årligen in en premie som motsvarar 0,25 procent av 
arbetsgivarens totala lönesumma till Omställningsfonden. Premien består av 
0,15 procent som betalas in enligt lag om grundläggande omställnings- och 
kompetensstöd på arbetsmarknaden och ytterligare 0,1 procent.  

Centrala parter kan, på rekommendation från Omställningsfondens styrelse, 
föreslå fondens styrelse att fastställa premiereduktion av den del av premien 
som inte betalas in enligt lag om grundläggande omställnings- och kompetens-
stöd på arbetsmarknaden. 

Premien finansierar samtliga stöd och insatser enligt avtalet. 

§ 21   Betalning av premie 

Premien enligt § 20 debiteras arbetsgivaren av Omställningsfonden enligt 
fondens anvisningar. 

§ 22   Medel till förebyggande insatser  

Mom. 1   Medel till förebyggande insatser avsätts av Omställningsfonden inom 
ramen för avtalet.  

Mom. 2   För kommuner och regioner gäller: Det exakta belopp som respektive 
arbetsgivare kan avropa för förebyggande insatser fastställs av styrelsen för 
kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden enligt § 10 i stadgarna.  

Mom. 3   För medlemmar i Sobona gäller: Arbetsgivare som är medlem i 
Sobona kan ansöka om projektmedel för förebyggande insatser. Den totala 
summan för projektmedlen fastställs av styrelsen för kollektivavtalsstiftelsen 
Omställningsfonden enligt § 10 i stadgarna.  

Anmärkning  
Arbetsgivare som ägs av en kommun eller region kan välja att tillsammans med sin 
ägare göra ett gemensamt avrop av medel enligt mom. 2.   
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Kap. 6   Tolkning och tillämpning 

§ 23   Rådgivningsnämnd 

Mom. 1   En rådgivningsnämnd ska finnas med uppgift att lämna utlåtande 
avseende tolkning och tillämpning av bestämmelserna om omställningsförmåner 
enligt § 2, § 6, §§ 7-10, §11 mom. 3, §12 samt §§ 13-19 på begäran av part. 

Anmärkningar 
1. Rådgivningsnämnden är även rådgivningsnämnd för KOM-KL och AGF-KL. 
2. Rådgivningsnämndens kansli finns hos Omställningsfonden. 

Mom.  2   Rådgivningsnämnden består av sex ledamöter. Av dessa utser 
Sveriges Kommuner och Regioner två ledamöter, Sobona – Kommunala 
företagens arbetsgivarorganisation en ledamot, Svenska Kommunalarbetare-
förbundet en ledamot, OFRs förbundsområden utser gemensamt en ledamot, 
samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna 
riksorganisationer en ledamot. För varje ledamot utses en ersättare i samma 
ordning. Nämnden utser inom sig en ordförande för ett kalenderår i taget. 

Mom. 3   Rådgivningsnämnden lämnar utlåtande endast om antalet närvarande 
ledamöter och ersättare för frånvarande ledamöter är minst fyra och dessa är 
överens om utlåtandet.   
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Kap. 7   Tvister 

§ 24   Handläggning av tvister 

Mom. 1   Tvister om tolkning och tillämpning av bestämmelserna om 
omställningsförmåner enligt § 2, § 6, §§ 7-10, §11 mom. 3, §12, samt §§ 13-19 
handläggs, med de undantag som framgår av mom. 2 nedan, i den ordning som 
föreskrivs i KHA respektive Sobonas förhandlingsordningsavtal. För sådan tvist 
gäller inte 35 § MBL. 

Mom. 2   Önskar en part att fullfölja tvisten efter det att förhandlingsskyldig-
heten är fullgjord gäller följande. 

Parten ska, inom fyra månader räknat från den dag förhandlingen avslutats, 
lämna tvisten till skiljenämnden som anges i § 25 för slutligt avgörande. En part 
som inte fullföljer tvisten inom föreskriven tid förlorar sådan rätt. Om parten 
begär det ska tvisten i stället handläggas enligt lag om rättegång i arbetstvister 
(LRA). 

§ 25   Skiljenämnd 

Mom. 1   Skiljenämnden består av sju ledamöter, varav en ledamot också är 
ordförande. Sex ledamöter och ersättare för dessa utses i samma ordning som 
gäller för rådgivningsnämnden enligt § 23 mom. 2. Ordföranden och ersättare 
utses gemensamt av de organisationer som utsett de övriga ledamöterna. 

Anmärkningar 
1. Skiljenämnden är även skiljenämnd för KOM-KL och AGF-KL. 
2. Skiljenämndens kansli finns hos Sveriges Kommuner och Regioner. 

Mom. 2   Före avgörandet i skiljenämnden ska tvistefrågan ha behandlats i 
rådgivningsnämnden. Motsvarande bör också gälla inför domstolsbehandling. 

Mom. 3   De centrala parterna i KOM-KR svarar var och en för sina kostnader 
som följer av skiljenämndsförfarandet. Kostnaden för ordförandens medverkan 
delas lika mellan arbetsgivar- och arbetstagarsidan. 
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Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 2

1. Detta avtal gäller för arbetstagare som uppfyller kvalifikationsvillkoren  för
KOM-KR 1 oktober 2022 eller senare.

För arbetstagare som kvalificerat sig för eller får omställningsförmåner före den 
1 oktober 2022 gäller KOM-KR Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal i lydelse 2020-05-01. 

För arbetstagare som kvalificerat sig för eller får omställningsförmåner före den 
1 maj 2020 gäller KOM-KL Överenskommelse om omställningsavtal i lydelse 
2016-12-07. 

Anmärkning 
AGF-KL, som upphörde att gälla från och med den 1 januari 2012, gäller fortsatt för 
arbetstagare som omfattas av dess efterskydd. Efterskyddet gäller förutsatt att 
arbetstagaren inte har rätt till förmån från annan trygghetsfond. 

2. Avseende rätten till utfyllnad av arbetslöshetsersättningen enligt
KOM-KR § 18 gäller följande:

För att säkerställa att arbetstagaren uppfyller rätten till ersättning i de 
situationer då utfyllnad av arbetslöshetsersättningen ska betalas tillsammans 
med det belopp som skulle ha betalats ut enligt arbetslöshetsförsäkringen, om 
arbetstagaren haft sådan ersättning, gäller följande: 

För att få ersättning ska arbetstagaren visa att han eller hon fått ersättning från 
en arbetslöshetskassa. Aktivitetsstöd som betalas till arbetstagare som har rätt 
till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning, och som förbrukar ersättnings-
dagar från försäkringen, jämställs med den inkomstrelaterade ersättningen 
enligt arbetslöshetsförsäkringen. Detta innebär att utfyllnad av arbetslöshets-
ersättning enligt KOM-KR kan betalas ut när arbetstagaren får sådant stöd. 

3. För medlem i Sobona gäller att avtalet omfattar arbetsgivare som per
2022-09-30 omfattades av KOM-KR i lydelse 2020-05-01 samt efter detta
datum nytillkommande medlemmar. För medlem i Sobona som per den
1 januari 2018 omfattades av KFS Trygghetsavtal tillämpas fortsatt detta
avtal. KOM-KR är för dessa arbetsgivare enbart gällande avseende § 20
(inbetalning av premien), till dess parterna enas om annat.

4. Omställningsfonden ansvarar för att administrera den statliga ersättningen
till arbetsgivare.

Bilaga 2 
till KOM-KR 
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5. Grundläggande stöd enligt KOM-KR § 7 och § 14 får inte lämnas till
sökande för sådan anställning som framgår av 6 § 3 stycket Lagen om 
grundläggande omställning- och kompetensstöd.
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Centrala protokollsanteckningar, bilaga 3 
1.   Parterna är överens om att tillsammans följa Kompetens- och omställnings-
avtalets implementering, tillämpning och utveckling genom  kontinuerlig dialog. 

Parterna är överens om att förhandlingar skyndsamt kan tas upp av endera part   
om tillämpningen av avtalet får effekter som väsentligt avviker från parternas 
avsikt. 

Parterna är överens om att förhandlingar skyndsamt kan tas upp av endera part 
om lagstiftning ändras eller andra förändringar genomförs som påverkar avtalets 
syfte eller tillämpning. 

2.   Parterna konstaterar att kompetensförsörjningen till sektorn är en nationell 
angelägenhet som kräver samarbete såväl inom sektorn som med andra aktörer. 
Avtalet möjliggör att initiativ kan tas för att till exempel bidra till att nya system 
och infrastruktur för livslångt lärande utvecklas, för att möjliggöra för 
arbetstagare att fortbilda, utbilda och omskola sig. 

Parterna kan därför initiera och sätta in insatser i syfte att kompetens- och 
yrkesutveckla grupper av anställda där parterna identifierar behov. I samband 
med centralt initierade projekt kan frågan om att täcka hela eller delar av 
vikariats- eller lönekostnaderna tas upp. Centralt initierade projekt kan 
genomföras enskilt eller i samverkan med andra. 

3.   Avsikten är att avtalet ska komplettera den allmänna arbetsmarknads-
politiken och arbetslöshetsförsäkringen. För det fall att arbetslöshetsersätt-
ningens regelverk och dess tillämpning i förhållande till avtalets ekonomiska 
omställningsförmåner drabbar arbetstagaren på ett sätt som inte är avsett, ska 
förhandlingar upptas skyndsamt enligt punkten 1 ovan, i syfte att träffa en 
överenskommelse som i möjligaste mån beträffande kostnader och förmåner är 
likvärdig med detta avtal. 

4.   Parterna är överens om att detta avtal ska uppfylla de lagkrav som ställs för 
att Omställningsfonden ska kunna bli en registrerad omställningsorganisation. 
Om det visar sig att någon av avtalets bestämmelser inte är förenlig med 
lagstiftningen, är parterna överens om att förhandlingar syftande till att anpassa 
avtalet utifrån lagstiftningens krav skyndsamt tas upp. 

5.   I fall den statliga ersättningen om 0,15% förändras ska parterna uppta 
förhandling om hur avtalets värden ska hanteras, med beaktande av hur frågan 

 

Bilaga 3 
till KOM-KR 
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hanteras på övriga arbetsmarknaden. Hänsyn ska tas till värden i tidigare 
förhandlingar avseende omställning i kommunala sektorn. 

6.   Parterna ska ta fram en modell för hantering av hur de medel som inte 
avropas eller används till förebyggande insatser överförs till de olika studie-
stöden. 

7.   Parterna är överens om att utvärdera huruvida premien täcker behoven 
framgent. En sådan utvärdering ska göras 2026.
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Stadgar för Kollektivavtalsstiftelsen 
Omställningsfonden KOM-KR, bilaga 4 

§ 1   Namn 

Stiftelsens namn är Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden KOM-KR. 

Stiftelsen bildades ursprungligen genom förordnande i kollektivavtal  
den 11 september 1984 mellan Landstingsförbundet, Svenska Kommun-
förbundet, Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunaltjänstemanna-
kartellen (KTK) och SACO-SR-K. Stiftelsens namn var från och med den  
20 mars 2004 Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsfonden för kommuner och 
landsting TF-KL 84. 

Stiftelseförordnandet ändrades genom kollektivtal den 7 december 2010 
varigenom stiftelsen fick ett nytt namn, nytt ändamål och nya föreskrifter i 
övrigt. Stiftelsens namn var från och med den 7 december 2010 Kollektivavtals-
stiftelsen Omställningsfonden KOM-KL. 

Stiftelseförordnandet ändrades den 1 maj 2020 genom kollektivavtal varigenom 
stiftelsen fick ett nytt namn, nytt ändamål samt nya föreskrifter i övrigt. 
Stiftelsens namn är från och med den 1 maj 2020 Kollektivavtalsstiftelsen 
Omställningsfonden KOM-KR. 

§ 2   Stiftare 

Stiftare i det ändrade stiftelseförordnandet är med anledning av organisatoriska 
förändringar på såväl arbetsgivarsidan som på arbetstagarsidan följande. På 
arbetsgivarsidan är Sveriges Kommuner och Regioner samt Sobona – 
Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, stiftare. På arbetstagarsidan är 
Svenska Kommunalarbetareförbundet, samt AkademikerAlliansen och till 
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, samt OFRs förbundsområden 
Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård, Läkare samt 
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd gemensamt stiftare. 

  

 

Bilaga 4 
till KOM-KR 
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§ 3   Ändamål 

Stiftelsens ändamål är att erbjuda, ge förutsättningar och möjligheter för insatser 
och stöd såväl under som vid avslut av anställningen utifrån bestämmelserna för 
sådant arbete och sådan förmån enligt kollektivavtalet Kompetens- och 
omställningsavtal KOM-KR. Stiftelsen ska stödja kompetens- och 
omställningsinsatser som stimulerar till förbättringar av verksamhetens 
effektivitet, produktivitet och kvalitet samt ökar arbetstagarnas möjligheter till 
fortsatt anställning.  

Närmare förutsättningar för stiftelsens verksamhet ges i det vid varje tidpunkt 
gällande kollektivavtalet Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR. 

§ 4   Riktlinjer för verksamheten  

Till grund för stiftelsens verksamhet ligger kollektivavtal den 1 oktober 2022, 
Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR mellan stiftarna. 

Stiftarna kan i kollektivavtal ge riktlinjer för stiftelsens verksamhet inom ramen 
för ändamålsbestämmelsen. 

§ 5   Styrelsen 

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse. Styrelsen består av tio leda-
möter med lika många suppleanter. Fyra ledamöter och lika många suppleanter 
utses av Sveriges Kommuner och Regioner, en ledamot jämte suppleant utses av 
Sobona - Kommunala företagens arbetsgivarorganisation, två ledamöter och lika 
många suppleanter utses av Svenska Kommunalarbetareförbundet, två ledamöter 
och lika många suppleanter utses av OFRs förbundsområden, en ledamot och en 
suppleant utses av AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna 
riksorganisationer. 

Suppleant får endast tjänstgöra i stället för ledamot som utsetts av samma 
stiftare som suppleant. 

Ledamöter och suppleanter utses för en tid av högst fyra år i sänder. Var och en 
av stiftarna avgör mandatperioden för de ledamöter och suppleanter som utsetts 
av respektive stiftare. 

Styrelsen utser inom sig ordförande på förslag av de ledamöter som utsetts av 
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona - Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation. Vice ordförande utses på förslag av de ledamöter som 
utsetts av Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden samt 
AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.  
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§ 6   Styrelsens uppgifter och arbetsformer 

Styrelsen bestämmer utifrån stiftelsens ändamål, riktlinjer i kollektivavtal, 
tillgängliga medel samt parternas anvisningar om utformning och omfattning av 
olika insatser och ekonomiska förmåner inom verksamheten. 

Styrelsen ska utifrån ändamålet ansvara för hantering och administration av 
insatser och stöd såväl under som vid avslut av anställningen, hantera kapital- 
och premieförvaltning samt teckna uppdragsavtal. Genom så kallad helfonds-
lösning uppnås omfördelning, riskspridning och kvalitetssäkring av de före-
byggande insatserna och det aktiva omställningsarbetet samt de ekonomiska 
förmånerna. 

Styrelsen beslutar om och skapar praxis för de insatser och stöd som ges såväl 
under som vid avslut av anställningen. 

Styrelsen är beslutför när minst sju ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut 
ska vara enhälliga och kan inte överprövas i nämnd. 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att 
utfärda kallelse om någon av ledamöterna så begär. 

Styrelsen får uppdra åt en eller flera styrelseledamöter, åt tjänsteman eller åt 
beredningsgruppen att i styrelsens ställe fatta beslut i ärenden som inte är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana beslut ska anmälas till 
styrelsen och fattas på styrelsens ansvar. 

Om styrelsen uppdrar åt flera att fatta beslut ska även beslutas om vilka förut-
sättningar som ska gälla för beslutet. 

§ 7   Styrelsens säte 

Styrelsens säte är i Stockholm. 

§ 8   Kansli 

Stiftelsens löpande verksamhet ombesörjs av stiftelsens kansli. Kansliet förestås 
av en kanslichef. 

Kansliet administrerar insatser och stöd såväl under som vid avslut av 
anställningen med kontor och anställda i Stockholm. Stiftelsen har inga andra 
uppgifter än de som anges i kollektivavtalet Kompetens- och Omställningsavtal 
KOM-KR.  



 § 180 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) - KS-2022/656-1 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) : 1. KOM-KR i lydelse 2022-10-01 inkl bilagor.pdf

 

33 

§ 9   Beredningsgrupp 

Styrelsen ska utse en beredningsgrupp som representerar stiftarna bestående av 
sex personer jämte ersättare. Beredningsgruppen ska bereda ärenden inför 
styrelsens beslut så att dessa får en allsidig bedömning och förankring i 
respektive organisation.  

Beredningsgruppen ska därtill bereda ärenden för beslut i styrelsen avseende 
utarbetande av praxis för insatser och stöd såväl under som vid avslut av 
anställningen. 

§ 10   Stiftelsens medel 

Styrelsen förfogar över stiftelsens samtliga medel för insatser i enlighet med 
stiftelsens ändamål. Om den årliga avkastningen inte tas i anspråk tillförs 
överskottet stiftelsens kapital. 

Kommuner och regioners medel respektive Sobonas medlemmars medel 
hanteras och redovisas separat.  

§ 11   Protokoll 

Vid styrelsens sammanträden ska det föras protokoll som undertecknas av 
protokollföraren och justeras av en ledamot samt av ordföranden om han eller 
hon inte fört protokollet. 

§ 12   Firmateckning 

Stiftelsens firma tecknas förutom av styrelsen av de eller den som styrelsen 
utser. 

§ 13   Räkenskapsår 

Stiftelsens räkenskapsår är kalenderår. 

§ 14   Årsredovisning 

Styrelsen ska för varje räkenskapsår avge årsredovisning. Denna ska avlämnas 
till revisorerna senast den 1 april efter räkenskapsårets utgång.  
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§ 15   Revision 

Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper granskas av två revisorer och 
två suppleanter utsedda för fyra år i sänder. Av revisorerna ska minst en jämte 
suppleant vara auktoriserade. 

En auktoriserad revisor jämte suppleant utses av Sveriges Kommuner  
och Regioner och Sobona. En revisor jämte suppleant utses av Svenska 
Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden samt Akademiker-
Alliansen och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer. 

§ 16   Stadgeändring 

Ändring av dessa stadgar beslutas av styrelsen och anmäls till länsstyrelsen 
(tillsynsmyndigheten) för registrering. Styrelsen ska remittera förslag till 
stadgeändring till stiftarna inför sådan ändring. 

§ 17   Upplösning 

Stiftarna kan, om de är överens, besluta att stiftelsen ska upplösas. Detta kan ske 
om kollektivavtalet Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR skulle komma 
att ändras på så sätt att stiftelsen inte kommer att ha medel för att fullgöra sitt 
ändamål. Eventuellt överskott ska användas för ett ändamål som ligger så nära 
stiftelsens ändamål som möjligt. Om detta beslutar styrelsen efter samråd med 
stiftarna. 
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Lokalt kollektivavtal, bilaga 5 

§ 1   Innehåll  

………………………………………… (arbetsgivare) beslutar att anta detta 
kollektivavtal, Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR, som lokalt 
kollektivavtal. 

Till avtalet hör mellan de centrala parterna överenskomna bestämmelser enligt 
KOM-KR  

1.   Kompetens- och omställningsavtal (bilaga 1), 

2.   Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 2) samt 

3.   § 3 och § 4 i förhandlingsprotokollet.  

§ 2   Giltighet och uppsägning 

Mom. 1   Detta kollektivavtal, Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR, 
avlöser gällande kollektivavtal och gäller från och med 1 oktober 2022 och 
tillsvidare. 

Anmärkning 
För en arbetsgivare som blir medlem i en arbetsgivarorganisation som är central part i 
KOM-KR efter den 1 oktober 2022 gäller avtalet med beaktande av 26 § MBL från den 
tidpunkt som arbetsgivaren blir medlem. 

Mom. 2   Säger central part upp KOM-KR upphör även detta kollektivavtal  
att gälla vid samma tidpunkt som det centrala avtalet om inte annat överens-
kommits mellan centrala parter.  

 

Bilaga 5 
till KOM-KR 
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Ändring i Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal – KOM-KR i lydelse 2022-10-01 

Parter 

Arbetsgivarsidan 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt 

Arbetstagarsidan 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän 
kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till 
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å andra sidan. 

§ 1   Bakgrund 

I samband med tecknandet av KOM-KR i lydelse 2022-10-01 den 17 december 
2021 kom parterna överens om att förhandlingar i syfte att anpassa avtalet 
utifrån lagstiftningens krav skyndsamt ska tas upp om det visar sig att någon av 
avtalets bestämmelser inte är förenlig med lagstiftningen, bilaga 3 Centrala 
protokollsanteckningar punkt 4. 

Parterna har överenskommit om nedan ändring i Överenskommelse om 
Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR i lydelse 2022-10-01. 

§ 2   Giltighet 

Parterna är överens om att Centrala och lokala protokollsanteckningar bilaga 2 
tillförs en ny punkt 5 i enlighet med bilaga 1 till förhandlingsprotokollet. 
Ändringen ska gälla från och med 2022-10-01.  

   

 Förhandlingsprotokoll 
2022-09-13 
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§ 3   Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

Vid protokollet 

Sabina Bajraktarevic 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Regioner 

Joakim Larsson 

För Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 

Joakim Larsson 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

Anne-Maria Carlsgård 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet  
jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

Eva-Lotta Nilsson Markus Furuberg 

Vision Akademikerförbundet SSR 

För OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 
jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

Fredrik Nilsson 

För OFRs förbundsområde Läkare 
jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

Peter Wursé  
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För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd 

Mathias Åström Elisabeth Ollesdotter 

Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund 

För AkademikerAlliansen 
och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer 

Magnus Berg
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Ändringar i Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal – KOM-KR i lydelse 2022-10-01 

Bilaga 2 Centrala och lokala protokollsanteckningar 

Punkt 5 

Grundläggande stöd enligt KOM-KR § 7 och § 14 får inte lämnas till sökande 
för sådan anställning som framgår av 6 § 3 stycket Lagen om grundläggande 
omställning- och kompetensstöd.  

 

Bilaga 1 
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Förhandlingsprotokoll 
2022-06-21 

Ändring i Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal – KOM-KR i lydelse 2022-10-01 

Parter 

Arbetsgivarsidan 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens 
arbetsgivarorganisation å ena sidan, samt  

Arbetstagarsidan 

Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän 
kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i 
förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas 
Riksförbunds Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till 
AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer å andra sidan.  

§ 1   Bakgrund 

I samband med tecknandet av KOM-KR i lydelse 2022-10-01 den 17 december 
2021 kom parterna överens om att förhandlingar i syfte att anpassa avtalet 
utifrån lagstiftningens krav skyndsamt ska tas upp om det visar sig att någon av 
avtalets bestämmelser inte är förenlig med lagstiftningen, bilaga 3 Centrala 
protokollsanteckningar punkt 4.  

Parterna har överenskommit om vissa ändringar i Överenskommelse om 
Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR  i lydelse 2022-10-01. 

§ 2   Giltighet 

Parterna är överens om ny lydelse av § 7 och § 14, bilaga 1, Kompetens- och 
omställningsavtal – KOM-KR samt att Centrala och lokala 
protokollsanteckningar bilaga 2 tillförs en ny punkt 4 i enlighet med bilaga 1 till 
förhandlingsprotokollet. Ändringarna ska gälla från och med 2022-10-01.   
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§ 3   Avslutning 

Förhandlingarna förklaras avslutade. 

Vid protokollet 

………………………………………………………………….. 

Justeras 

För Sveriges Kommuner och Regioner 

………………………………………………………………….. 

För Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation 

………………………………………………………………….. 

För Svenska Kommunalarbetareförbundet 

………………………………………………………………….. 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 
jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

…………………………. …………………………….  

Vision   Akademikerförbundet SSR 

För OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård 
jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

…………………………………………………………………..  
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För OFRs förbundsområde Läkare 
jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

………………………………………………………………….. 

För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd 

…………………………. …………………………….  

Lärarförbundet  Lärarnas Riksförbund 

För AkademikerAlliansen  
och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer  

………………………………………………………………….. 
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Bilaga 1 

Ändringar i Överenskommelse om Kompetens- och 
omställningsavtal – KOM-KR i lydelse 2020-10-01  
Bilaga 1 Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR 

Kap. 2 

§ 7   Individuellt grundläggande stöd

Mom. 2   Grundläggande stöd kan ges till såväl tillsvidare- som tidsbegränsat 
anställda arbetstagare som har förvärvsarbetat, hos en eller flera arbetsgivare, i 
genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i sammanlagt 
minst 12 månader under en ramtid av 24 månader före sin ansökan. Arbete ska 
ha varit huvudsyssla under ramtiden. 

Anmärkningar 
1. Förvärvsarbetet som kvalificerar för stöd kan ha utförts hos arbetsgivare utanför
sektorn om arbetstagaren vid ansökan är anställd hos kommunal arbetsgivare enligt § 2.
2. Kvalifikationsvillkoret kan även styrkas genom inkomstuppgift. Inkomster under en
kalendermånad om minst 25 procent av inkomstbasbeloppet motsvarar arbete under en
månad.

Om arbetstagaren begär det och kan visa att han eller hon varit förhindrad att 
arbeta på grund av sådan ledighet som framgår av 9 § lag om grundläggande 
omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden bortses från den tiden vid 
prövning av om arbetstagaren uppfyller kvalifikationsvillkoret. 

Anmärkning 
Den tid som kan bortses ifrån vid prövning av kvalifikationsvillkoret enligt lag om 
grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden är ledighet med 
föräldrapenningförmåner, sjukpenning enligt SFB, dagersättning eller dagpenning till 
totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och 
omställningsstudiestöd. 

§9   Förlängt studiestöd

Mom. 4   Det förlängda studiestödet tillsammans med studiemedel motsvarar 70 
procent av arbetstagarens lön under termin 1 och 2 samt 50 procent under termin 
3 och 4. 
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Det förlängda studiestödet beräknas som om berörd arbetstagare sökt och 
beviljats studiemedel från CSN, oavsett om arbetstagaren tar ut eller har rätt till 
studiemedel. 

Det förlängda studiestödet beräknas inte på lönedelar över 1,4 inkomstbasbelopp 
per månad. 

Taket för det förlängda studiestödet är fribeloppsgränsen för studiemedel från 
CSN. 

Förlängt studiestöd beräknas på samma omfattning som arbetstagaren är 
studieledig. 

Anmärkning 
Förlängt studiestöd ska följa CSNs modell för ordinarie studiemedel med perioder som 
motsvarar termin och belopp per studievecka. Med studiemedel från CSN avses 
bidragsdel och grundlån, inte tilläggslån.  

§10   Kortvarigt studiestöd

Mom. 4   Kortvarigt studiestöd motsvarar ett belopp om 70 procent av 
arbetstagarens lön. 

Kortvarigt studiestöd beräknas inte på lönedelar över 12 inkomstbasbelopp per 
år. 

Kortvarigt studiestöd beräknas på samma omfattning som arbetstagaren är 
studieledig. 

Kap. 3 

§ 14   Aktiva omställningsinsatser

Mom. 2   Grundläggande stöd kan ges till tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda arbetstagare vars anställning ska upphöra eller har upphört på grund av 
arbetsbrist eller sjukdom, genom uppsägning, en överenskommelse mellan 
arbetsgivaren och arbetstagaren, eller genom att en tidsbegränsad anställning 
löpt ut.  

Omställningsfonden kan efter bedömning ge förstärkt stöd till arbetstagare som 
har särskilda behov av stöd till följd av sjukdom.  

Arbetstagaren ska ha förvärvsarbetat, hos en eller flera arbetsgivare, i 
genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i sammanlagt 
minst 12 månader under en ramtid av 24 månader före sin ansökan. Arbete ska 
ha varit huvudsyssla under ramtiden. 
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Anmärkningar 
1. Förvärvsarbetet som kvalificerar för stöd kan ha utförts hos arbetsgivare utanför

sektorn om arbetstagarens senaste anställning före ansökan är eller varit hos
kommunal arbetsgivare enligt § 2.

2. Kvalifikationsvillkoret kan även styrkas genom inkomstuppgift. Inkomster under en
kalendermånad om minst 25 procent av inkomstbasbeloppet motsvarar arbete under
en månad.

Om arbetstagaren begär det och kan visa att han eller hon varit förhindrad att 
arbeta på grund av sådan ledighet som framgår av 9 § lag om grundläggande 
omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden bortses från den tiden vid 
prövning av om arbetstagaren uppfyller kvalifikationsvillkoret. 

Anmärkning 
Den tid som kan bortses ifrån vid prövning av kvalifikationsvillkoret enligt lag om 
grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden är ledighet med 
föräldrapenningförmåner, sjukpenning enligt SFB, dagersättning eller dagpenning till 
totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och 
omställningsstudiestöd. 

Bilaga 2 Centrala och lokala protokollsanteckningar 

Punkt 4 

Omställningsfonden ansvarar för att administrera den statliga ersättningen till 
arbetsgivare. 
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Redogörelsetext till Överenskommelse om 
Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR i 
lydelse 2022-10-01 

Bilaga 1 till KOM-KR 

Kapitelindelning samt uppbyggnad 

Kapitelindelning har delvis ändrats och särskiljer insatser under anställning från 
de insatser där målgruppen är arbetstagare vars anställning ska eller har 
avslutats. 

I respektive kapitel beskrivs aktuell förmån, till vem förmånen riktar sig till, hur 
arbetstagaren kan komma i åtnjutande av förmånen samt, avslutningsvis, 
kvalifikationskrav och andra begränsningar.  

Språk 

Vissa språkliga förändringar har gjorts för att förtydliga avtalet.  

Tidigare avtal 

Med tidigare avtal avses KOM-KR i lydelse 2020-05-01. 

Bilagor 

Avtalet består av fem bilagor. Bilaga 6 i tidigare avtal , Centrala parters syn på 
förebyggande insatser, har utmönstrats. Innehållet har i delar lagts in i bilaga 1.  

Kap. 1  Inledande bestämmelser 

§ 1   Syfte 

Syftet med avtalet har omformulerats och breddats till att möta hela arbets-
marknadens kompetensförsörjningsbehov. Ändringar i avtalet, bland annat i 
enlighet med Lag om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på 
arbetsmarknaden, innebär att avtalet tillförts insatser och stöd som främjar 
livslångt lärande och stärker arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. 

Det tidigare avtalets syfte att möta såväl verksamhetens kompetensförsörjnings-
behov        som verksamhetens och arbetstagarens behov av omställning ingår i det 
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bredare syftet. Olika stöd och insatser i avtalet kan ha olika syfte och målgrupp.  

Tidigare § 2 Målsättning utgår 

Bestämmelsen om målsättning har utmönstrats.  

Ändringar i avtalet bland annat i enlighet med lag om grundläggande 
omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden innebär att avtalet tillförts 
insatser och stöd för att korrespondera med lagen. Att avtalets målsättning är att 
trygga arbetstagares möjlighet till fortsatt arbete ingår i det bredare syftet att stärka 
arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden. 

§ 2   Tillämpningsområde 

Ny numrering. Bestämmelsen om avtalets tillämpningsområde var § 3 i 
tidigare avtal. 

Tillämpningsområdet har breddats. Arbetstagare med anställning enligt 
andra lönekollektivavtal än Huvudöverenskommelse (HÖK) och Sobonas 
branschbestämmelser (BÖK) omfattas av avtalet. I bestämmelsen står därför 
att avtalet gäller för arbetstagare med anställning hos kommunal 
arbetsgivare. Exempel på andra kollektivavtal är Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA) och Lön och 
anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare (PAN). 

Med kommunal arbetsgivare avses kommuner, regioner samt medlemmar i 
Sobona. Avseende tillämpning för Sobonas medlemmar se även bilaga 2, 
Centrala och lokala protokollsanteckningar, p 3.  

Vissa delar i avtalet gäller fortsatt endast för arbetstagare med anställning 
enligt Huvudöverenskommelse (HÖK) eller och Sobonas branschbestäm-
melser (BÖK) vilket beskrivs i respektive bestämmelse/kapitel i avtalet. 

Bestämmelsen har tillförts två anmärkningar.  

Den första anmärkningen beskriver att delar i avtalet kan gälla för 
tidsbegränsat respektive tillsvidareanställda arbetstagare. Anmärkningen 
klargör också att med tidsbegränsad anställning avses både sådan som följer 
av lag och sådan som följer av bestämmelser i kollektivavtal.  

Den andra anmärkningen klargör att vid tillämpning av avtalet får 
arbetstagare som bytt arbetsgivare vid en verksamhetsövergång 
tillgodoräkna sig anställningstid hos den förra arbetsgivaren för att uppnå 
arbetsvillkor samt vid beräkning av anställningstid hos arbetsgivaren. 
Anmärkningen motsvarar innehållet i tidigare bestämmelser om 
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tillämpningsområdet för aktiva omställningsinsatser (§ 11) respektive 
ekonomiska omställningsförmåner (§ 14 ). Med nuvarande placering gäller 
anmärkningen även villkor för att uppfylla avtalets nya stöd och insatser. 

§ 3   Anmälan, ansökan och avrop  

En ny bestämmelse om anmälan, ansökan och avrop har tillförts kapitel 1.  

Mom. 1   reglerar att det är arbetstagaren som ansöker hos Omställningsfonden 
om samtliga stöd och insatser enligt avtalet. I tidigare avtals § 19 reglerades att 
arbetstagaren ansöker hos Omställningsfonden om de ekonomiska förmånerna 
särskild omställningsersättning (dock ej avgångsersättning) och kompletterande 
omställningsersättning. Arbetstagarens ansvar har utökats i och med att avtalet 
nu innehåller möjlighet till fler individuella stöd och insatser där flertalet även 
gäller under anställningen och i vissa fall är kopplade till statligt 
omställningsstudiestöd som individen ansöker själv om hos Centrala 
studiestödsnämnden (CSN). Det är också ett individuellt val för arbetstagaren 
om man vill ansöka om stöd eller inte. Arbetsgivaren ska dock informera om 
Omställningsfonden enligt en ny bestämmelse (se nedan § 4) samt anmäla vissa 
arbetstagare till Omställningsfonden enligt moment 3 i denna bestämmelse.  

Mom. 2   reglerar att arbetsgivaren ansöker (Sobonas medlemmar) 
respektive avropar (SKRs medlemmar) medel för förebyggande insatser från 
Omställningsfonden. Innehållet motsvarar i sak  
§ 8 mom. 2 i tidigare avtal. 

Mom. 3   reglerar att arbetsgivaren ska anmäla tillsvidareanställda 
arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist till Omställningsfonden. 
Arbetsgivaren ska också anmäla arbetstagare som träffat en överenskom-
melse med arbetsgivaren om att anställningen ska upphöra om grunden för 
överenskommelsen är arbetsbrist eller sjukdom. Detta gäller inte om något 
annat överenskommits med arbetstagaren, till exempel om arbetstagaren av 
integritetsskäl eller andra skäl inte vill anmälas eller ta del av stöd och 
insatser från Omställningsfonden. Att arbetsgivaren anmäler arbetstagare till 
Omställningsfonden har inte tidigare reglerats i avtalet men har varit gängse 
praxis. 

§ 4    Information  

En ny bestämmelse om att arbetsgivaren ska informera arbetstagare om 
möjlighet till stöd från Omställningsfonden har införts. Av bestämmelsen 
framgår också att Omställningsfonden kan bistå arbetsgivaren i detta. 

Centrala parter har inte närmare reglerat formerna för informations-
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skyldigheten. Det handlar dock inte om någon djupare information om  
de olika stöden och insatserna som Omställningsfonden kan ge.  

§ 5   Uppgiftsskyldighet 

Ny numrering. Bestämmelsen om uppgiftsskyldighet var § 4 i tidigare avtal. 

Det första och tidigare enda stycket är oförändrat i sak. Ett nytt andra stycke har 
tillförts som reglerar arbetsgivarens uppgiftsskyldighet till Omställningsfonden. 
Även om arbetstagare i sin ansökan till Omställningsfonden ska styrka att 
kvalifikationsvillkoren för sökt insats är uppfyllda kan Omställningsfonden 
behöva uppgifter från arbetsgivaren. Arbetsgivare är därför skyldiga att 
skyndsamt lämna de uppgifter som Omställningsfonden begär för att kunna 
fastställa en arbetstagares möjlighet att ta del av stöd och insatser enligt detta 
avtal.  

§ 6   Återbetalningsskyldighet 

Ny numrering. Bestämmelsen om återbetalningsskyldighet var § 4 i tidigare 
avtal.  

De delar i bestämmelsen som reglerade arbetsgivarens rätt att avräkna ett 
felaktigt utbetalt belopp mot kommande utbetalning samt arbetsgivarens 
möjlighet att avstå från att reglera felaktigt utbetald förmån har utmönstrats 
eftersom samtliga ersättningar enligt avtalet nu utbetalas av 
Omställningsfonden. 

Kap. 2   Insatser och stöd under anställning 

Kapitel 2 har ny rubrik – Insatser och stöd under anställning. Förebyggande 
insatser regleras i kapitlets § 11. 

§ 7   Individuellt grundläggande stöd  

Bestämmelsen är ny och reglerar det nya individuella grundläggande stödet som 
arbetstagare kan få från Omställningsfonden redan under sin anställning. Stödet 
och kvalifikationsvillkoren är i huvudsak utformade i enlighet med lagen om 
grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden.  

Bestämmelsen innehåller fem moment. 

Mom. 1   reglerar att arbetstagare kan få individuellt grundläggande stöd från 
Omställningsfonden under sin anställning. Att det står ”kan få” innebär att det inte 
är en rättighet att få stöd även om arbetstagaren uppfyller kvalifikationsvillkoren. 
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Vilket stöd som ges kan vara olika för olika arbetstagare då stödet utformas 
individuellt i dialog mellan Omställningsfonden och arbetstagaren. I bestämmelsen 
står vad stödet kan innehålla (inledande kartläggningssamtal, rådgivning, 
vägledning och validering) vilket inte innebär att alla arbetstagare får ta del av alla 
tjänster som kan ingå i det grundläggande stödet.  

I en anmärkning till momentet beskrivs kopplingen mellan det grundläggande 
stödet och yttranden inför beslut om omställningsstudiestöd. Det grundläggande 
stödet kan leda till att arbetstagaren vill genomgå en utbildning och söka 
omställningsstudiestöd. Enligt lagen om omställningsstudiestöd beslutar Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) om sådant stöd.  

Om den som söker omställningsstudiestöd är anknuten till en omställnings-
organisation ska CSN ge den organisationen tillfälle att yttra sig angående om  
och hur en utbildning kommer att stärka den studerandes framtida ställning på 
arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov. I anmärkningen 
klargörs att Omställningsfonden ska lämna ett sådant yttrande vid förfrågan. 
Anmärkningen tydliggör också att Omställningsfonden redan i samband med 
vägledning eller rådgivning kan utfärda ett sådant yttrande för viss angiven 
utbildning och arbetstagare. Skälet är att underlätta för arbetstagaren som därmed 
får ett yttrande innan ansökan om omställningsstudiestöd. Detta kan också 
underlätta handläggningsprocessen för CSN som enligt lagen om omställnings-
studiestöd inte behöver begära ett yttrande om sådant redan lämnats.   

Mom. 2   reglerar att såväl tidsbegränsat anställda som tillsvidareanställda 
arbetstagare kan få grundläggande stöd samt kvalifikationsvillkor för att kunna få 
ta del av stödet. Förvärvsarbetet som kvalificerar för stöd kan ha utförts hos 
arbetsgivare utanför sektorn om arbetstagaren vid ansökan är anställd hos 
kommunal arbetsgivare enligt § 2. 

Av en anmärkning till momentets första stycke framgår att kvalifikationsvillkoret 
kan styrkas med inkomstuppgift istället för uppgift om tid i förvärvsarbete. 
Parterna har inte haft för avsikt att avtala om annat än vad som framgår av lagen 
om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden i fråga 
om att styrka kvalifikationsvillkoret genom inkomstuppgift.   

Arbete ska ha varit huvudsyssla under ramtiden som är 24 månader före det att 
arbetstagarens ansökan inkommit till Omställningsfonden. En arbetstagare som 
varit förhindrad att arbeta på grund av sådan ledighet som framgår av 9 § lagen om 
grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden kan dock i 
sin ansökan begära att Omställningsfonden ska bortse från denna tid vid prövning 
av kvalifikationsvillkoret. Arbetstagaren ska kunna visa att han eller hon varit 
förhindrad att arbeta på grund av sådan ledighet. 

I en anmärkning till momentets andra stycket beskrivs vilken typ av ledighet  
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som enligt lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på 
arbetsmarknaden kan bortses från vid prövning av kvalifikationsvillkoret. Parterna 
har inte haft för avsikt att avtala om annat än vad som framgår av lagen om 
grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden i fråga om 
vilken tid som kan bortses ifrån vid prövning av kvalifikationsvillkoret.   

Mom. 3   reglerar att det är arbetstagaren som ansöker om grundläggande stöd hos 
Omställningsfonden samt att det är arbetstagaren som ska styrka att 
kvalifikationsvillkoren är uppfyllda.  

Mom. 4   reglerar att grundläggande stöd som längst ges under ett år efter 
tidpunkten då ansökan beviljats av Omställningsfonden. Grundläggande stöd ges 
dock inte efter det att arbetstagaren uppnått den ålder då arbetstagaren inte längre 
har rätt att kvarstå i anställning enligt lagen om anställningsskydd.  

Mom. 5   reglerar att arbetstagare som har tagit del av grundläggande stöd från 
Omställningsfonden eller en annan registrerad omställningsfond behöver uppfylla 
kvalifikationsvillkoren på nytt för att kunna ta del av det grundläggande stödet 
igen. Arbetstagaren börjar kvalificera sig på nytt för efter det att en period med 
grundläggande stöd avslutats hos Omställningsfonden. Med registrerad 
omställningsfond menas såväl den offentliga omställningsorganisationen som en 
annan registrerad omställningsfond. 

Avtalet ger ingen rätt till ledighet från arbetet eller rätt till lön om ledighet  
från arbetet beviljas för att delta i insatser inom det grundläggande stödet. I det 
grundläggande stödet kan dock validering ingå och i § 19 Studieledighet regleras 
att utgångspunkten är att arbetstagare som beviljas stöd ska ha möjlighet att  
vara ledig från sin anställning inte bara vid studier utan även när fråga är om 
validering eller certifiering utan utbildningsinslag. Arbetstagaren kan ansöka om 
studieledighet och kortvarigt studiestöd för att genomgå en validering. Se vidare i 
redogörelsetexten till § 10 och § 19. 

§ 8   Kompletterande studiestöd  

Tidigare avtals § 8 reglerade ansökan om medel till förebyggande insatser. 
Innehållet har förändrats och flyttats till § 10.  

En ny bestämmelse om kompletterande studiestöd har tillförts avtalet. 
Bestämmelsen omfattar fyra moment.  

Mom. 1   Kompletterande studiestöd är en kollektivavtalad ersättning som 
kompletterar offentligt omställningsstudiestöd enligt Lagen om 
omställningsstudiestöd.    
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Kort om offentligt omställningsstudiestöd  

Omställningsstudiestödet, som betalas ut genom Centrala studiestödsnämnden 
(CSN), riktar sig till anställda som behöver vidareutbilda, omskola eller 
kompetensutveckla sig. Stödet kan maximalt omfatta 44 veckors studier på 
heltid.  

Kvalifikationsvillkoren för omställningsstudiestöd är att arbetstagaren  

a) förvärvsarbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en 
kalendermånad i sammanlagt minst 96 månader, under en ramtid om 14 år från 
och med det kalenderår arbetstagaren fyllde 19 år samt 

b) förvärvsarbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en 
kalendermånad i sammanlagt minst 12 månader under en ramtid av 24 månader 
före sin ansökan om omställningsstudiestöd. 

Enligt lagen kan den studerande få omställningsstudiestöd tidigast från och med 
det år man fyller 27 år. 

Omställningsstudiestödet består av en bidragsdel och ett lån. Det är olika övre 
åldersgräns för bidraget och lånet. Lånet kan man som längst få till och med det 
år man fyller 60 år. Bidraget kan man få till och med året man fyller 62, men 
efter året man fyller 60 år kan man få det som längst i 10 veckor. Bidragsdelen 
motsvarar 80 procent av arbetstagarens lön och kan kombineras med ett lån upp 
till nettoinkomsten. Det finns ett maxbelopp som för bidraget. 

Tiden med omställningsstudiestöd begränsas till 44 heltidsveckor, det vill säga 
ungefär ett år. Det finns ingen inkomstgräns (fribelopp) som begränsar stödet. 
Den som fortsätter arbeta kan dock bara få omställningsstudiestöd för den del av 
tiden, upp till heltid, då inget arbete bedrivs. 

Kompletterande omställningsstudiestöd 

Mom. 2   reglerar att kompletterande studiestöd kan ges till såväl tillsvidare- 
som tidsbegränsat anställda arbetstagare för samma tid som offentligt 
omställningsstudiestöd utbetalas av CSN förutsatt att utbildningen stärker 
arbetstagarens framtida ställning på arbetsmarknaden och arbetsgivares 
kompetensförsörjning.  

Att kompletterande studiestöd ”kan ges” innebär att det inte är en rättighet att  
få kompletterande studiestöd även om arbetstagaren uppfyller kvalifikations-
villkoren. Tillgängliga medel i Omställningsfonden kan påverka arbetstagarens 
möjligheter att beviljas kompletterande studiestöd.  
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Förutsättningen att utbildningen stärker arbetstagarens framtida ställning på 
arbetsmarknaden och arbetsgivares kompetensförsörjning speglar kraven för att 
beviljas omställningsstudiestöd och innebär i princip ingen ytterligare prövning.  

En förutsättning för att få kompletterande studiestöd är att arbetstagaren är 
studieledig enligt lag (1974:981) om arbetstagares rätt till tjänstledighet vid 
utbildning. Se även kapitel 4 § 19 Studieledighet där en avvikelse från 
studieledighetslagen har gjorts. 

Mom. 3   reglerar att arbetstagaren själv ansöker om kompletterande studiestöd 
hos Omställningsfonden. Arbetstagaren ska i sin ansökan till Omställnings-
fonden styrka att offentligt omställningsstudiestöd beviljats.  

Anmärkningen till momentet anger att Omställningsfonden, i samband med att 
de yttrar sig över om en utbildning stärker arbetstagarens framtida ställning på 
arbetsmarknaden, ska informera berörd arbetstagare om kompletterande 
studiestöd och kvalifikationsvillkoren för stödet. Syftet med anmärkningen är att 
säkerställa att arbetstagare informeras om möjligheten att ansöka om 
kompletterande studiestöd.  

Omställningsfonden får betala ut kompletterande studiestöd endast om 
arbetstagaren styrker att studier med beviljat omställningsstudiestöd bedrivs. Se 
även § 5, uppgiftsskyldighet. 

Mom. 4   reglerar nivån på det kompletterande studiestödet. Det kompletterande 
studiestödet motsvarar ett belopp om 80 procent av arbetstagarens inkomst-
bortfall på lönedelar från 4,5 upp till 5,5 inkomstbasbelopp per år samt 65 
procent av inkomstbortfallet från 5,5 inkomstbasbelopp upp till 12 inkomst-
basbelopp per år. 

Exempel baserat på 2022 års inkomstbasbelopp: 

Lön Omställningsstudiestöd Kompletterande 
studiestöd 80 % 

Kompletterande 
studiestöd 65 % 

Totalt 
kompletterande 
studiestöd 

Totalt 
studiestöd 

 (80 % upp till 26 625 kr) (80 % mellan 26 626 
kr och upp till 32 
542 kr) 

(65 % mellan 32 543 
kr och upp till 71 
000 kr) 

  

43 800 kr 21 300 kr 4 734 kr 7 318 kr 12 052 kr 33 352 kr 

Med upp till menas upp till och med.  

Kompletterande studiestöd beräknas på samma omfattning som arbetstagaren är 
studieledig och får omställningsstudiestöd för. 
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Tabellen ovan ska ses som ett ungefärligt exempel. Vid beräkning av 
kompletterande studiestöd följer Omställningsfonden beräkningsgrunden för 
omställningsstudiestöd. 

§  9   Förlängt studiestöd  

Individuell kompetensutvecklingsplan, som reglerades i tidigare avtals § 9, har 
utmönstrats ur avtalet.  

En ny bestämmelse om förlängt studiestöd har tillförts avtalet. Bestämmelsen 
omfattar fem moment. 

Mom. 1   Förlängt studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid längre studier 
och kan beviljas för arbetstagare som förbrukat det kompletterande studiestödet 
(och därmed också det offentliga omställningsstudiestödet).  

Att förlängt studiestöd ”kan beviljas” innebär att det inte är en rättighet att få 
förlängt studiestöd även om arbetstagaren uppfyller kvalifikationsvillkoren. 
Tillgängliga medel i Omställningsfonden kan påverka arbetstagarens möjligheter 
att beviljas förlängt studiestöd. 

Anmärkningen anger att ”längre studier” avser utbildningar motsvarande minst 
en termin som normalt motsvarar 20-22 studieveckor. Förlängt studiestöd kan 
beviljas för upp till fyra terminer. Den lägsta studietakt som kan ge förlängt 
studiestöd är 20 procent vilket motsvarar en dag per vecka. 

Förlängt studiestöd efter en period av kompletterande studiestöd enligt § 8, 
möjliggör med andra ord ekonomiskt stöd för studier som kan vara upp till 
sammanlagt sex terminer. De första två terminerna kan finansieras genom 
offentligt omställningsstudiestöd och kompletterande studiestöd och övriga 
terminer kan finansieras med vanligt studiemedel som kompletteras med 
förlängt studiestöd.  

Mom. 2   reglerar att förlängt studiestöd kan ges till tillsvidareanställda 
arbetstagare förutsatt att utbildningen stärker arbetstagarens framtida ställning 
på arbetsmarknaden och sektorns kompetensförsörjning. Med sektorn avses den 
kommunala sektorn, vilket innebär att utbildningens inriktning ska vara sådan 
att kompetensen som arbetstagaren förväntas erhålla ska förmodas komma 
kommun, region eller medlem hos Sobona till gagn. 

En förutsättning för att få förlängt studiestöd är också att arbetstagaren är 
studieledig enligt lag (1974:981) om arbetstagares rätt till tjänstledighet vid 
utbildning. Se även kapitel 4 § 19 Studieledighet där en avvikelse från 
studieledighetslagen har gjorts. 



 § 180 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) - KS-2022/656-1 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) : 4. Redogörelsetext Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i lydelse 22-10-01.pdf

10 

Mom. 3   reglerar att arbetstagaren ansöker om förlängt studiestöd hos 
Omställningsfonden. Arbetstagaren ska i sin ansökan till Omställningsfonden 
styrka att studier med beviljat omställningsstudiestöd bedrivits. Detta eftersom 
förbrukat kompletterande studiestöd (och därmed offentligt omställningsstudie-
stöd) är ett krav för förlängt studiestöd. Se även § 5, uppgiftsskyldighet. 

Omställningsfonden får betala ut förlängt studiestöd endast om arbetstagaren 
styrker att studier bedrivs enligt studietakt och med studieresultat som berättigar 
till studiemedel. Se även § 5, uppgiftsskyldighet. 

Förlängt studiestöd och kompletterande studiestöd kan tillsammans beviljas för 
högst 24 kalendermånader i taget. Efter 24 kalendermånader krävs därmed ett 
nytt beslut för fortsatta studier med förlängt studiestöd.  

Mom. 4   anger att det förlängda studiestödet tillsammans med studiemedel 
motsvarar 70 procent av arbetstagarens kontanta lön under de första två 
terminerna med förlängt studiestöd samt 50 procent under de återstående 
terminerna. 

Det förlängda studiestödet beräknas som om berörd arbetstagare sökt och 
beviljats studiemedel från CSN, oavsett om arbetstagaren tar ut eller har rätt till 
studiemedel. Det förlängda studiestödet beräknas inte på lönedelar över 1,4 
inkomstbasbelopp per månad. 

Taket för det förlängda studiestödet är fribeloppsgränsen för studiemedel från 
CSN. Förlängt studiestöd beräknas på samma omfattning som arbetstagaren är 
studieledig. (Vid slopat fribelopp gäller den senast gällande/den som skulle ha 
gällt).  

Förlängt studiestöd ska följa CSNs modell för ordinarie studiemedel med 
perioder som motsvarar termin och belopp per studievecka. Med studiemedel 
från CSN avses bidragsdel och grundlån, inte tilläggslån.  

Vid beräkning av förlängt studiestöd följer Omställningsfonden beräknings-
grunden för studiestöd. 

Mom. 5   Momentet anger att förlängt studiestöd kan som längst ges till och 
med månaden före den då den anställde fyller 65 år. 

§ 10   Kortvarigt studiestöd  

Tidigare avtals § 10 reglerade stöd till lokala parter. Bestämmelsen har 
utmönstrats ur avtalet, men innehållet återfinns delvis under § 11 mom. 5.  

En ny bestämmelse om kortvarigt studiestöd har tillförts avtalet. Bestämmelsen 
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omfattar fem moment. 

Mom. 1   Kortvarigt studiestöd är en kollektivavtalad ersättning som ersätter del 
av inkomstbortfall vid utbildning som omfattar längst en veckas heltidsstudier.  

Enligt anmärkningen till momentet motsvarar en vecka 5 studiedagar och den 
lägsta studietakt som kan ge kortvarigt studiestöd är 20 procent vilket motsvarar 
en dag per vecka i upp till fem veckor.  

Mom. 2   anger att kortvarigt studiestöd kan ges till såväl tillsvidare- som 
tidsbegränsat anställda arbetstagare som uppfyller kvalifikationsvillkoren för 
kompletterande studiestöd (se § 8) förutsatt att utbildningen stärker 
arbetstagarens framtida ställning på arbetsmarknaden och arbetsgivares 
kompetensförsörjning. Då kortvarigt studiestöd inte är kopplat till annan 
ersättning, gör Omställningsfonden en oberoende bedömning av detta.   

En förutsättning för att få kortvarigt studiestöd är också att arbetstagaren är 
studieledig enligt lag (1974:981) om arbetstagares rätt till tjänstledighet vid 
utbildning. Se även kapitel 4 § 19 Studieledighet där en avvikelse från 
Studieledighetslagen har gjorts. 

Mom. 3   reglerar att arbetstagaren själv ansöker om kortvarigt studiestöd hos 
Omställningsfonden. Arbetstagaren ska i sin ansökan till Omställningsfonden 
styrka att kvalifikationsvillkoren är uppfyllda. Se även § 5, uppgiftsskyldighet.  

Mom. 4   reglerar nivån på ersättningen och anger att kortvarigt studiestöd 
motsvarar ett belopp om 70 procent av arbetstagarens lön och beräknas på 
samma omfattning som arbetstagaren är studieledig.  

Kortvarigt studiestöd beräknas inte på lönedelar över 12 inkomstbasbelopp per 
år. 

Mom. 5   reglerar att kortvarigt studiestöd som längst kan ges till och med 
månaden före den då arbetstagaren fyller 65 år. 

§ 11   Förebyggande insatser 

Förebyggande insatser har fått en ny numrering i avtalet. 

Reglering av ansökan om medel för förebyggande insatser är flyttat till kapitel 5 
Finansiering, § 22. 

Mom. 1   Avtalet har tillförts förtydligande av vad förebyggande insatser kan 
vara - utbildning, validering, handledning/coachning och andra kompetens-
höjande insatser för arbetstagare.  
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Förebyggande insatser ska, precis som tidigare, tillgodose såväl arbetsgivarens 
kompetensförsörjningsbehov på kort- och/eller lång sikt som arbetstagarens 
behov av tidig omställning genom kompetensutveckling i syfte att öka 
anställningstryggheten hos arbetsgivaren.  

Avtalet har tillförts ett förtydligande vad gäller förebyggande insatser. 
Förebyggande insatser ska vara utöver det som normalt anses vara löpande 
kompetensutveckling inom ramen för arbetstagarens befintliga anställning. 

Kopplingen till arbetsbrist och risk för övertalighet som redogjorts för i tidigare 
avtal (bilaga 6, Centrala parters syn på förebyggande insatser) har tagits bort.  

Mom. 2   Avtalet har tillförts förtydligande av vad medel för förebyggande 
insatser kan ersätta arbetsgivaren för. Denna information låg tidigare i annan 
bilaga (bilaga 6, Centrala parters syn på förebyggande insatser). 

Medel kan ersätta utbildningskostnader, merkostnader vid utbildning, t.ex. 
litteratur, resor, logi m.m., kostnader för handledning/coachning, kostnader för 
annan kompetenshöjande insats eller kostnader för samordning av förebyggande 
insatser. 

Mom. 3   Förebyggande insatser kan fortsättningsvis omfatta tillsvidareanställda 
och tidsbegränsat anställda arbetstagare. Avtalet ger alltså inte rätt till 
förebyggande insatser för samtliga tillsvidareanställda och tidsbegränsat 
anställda. Det är arbetsgivarens verksamhetsbehov som ligger till grund för vilka 
det är som kan omfattas av insatserna. Även arbetstagarens behov av 
kompetens- och omställningsinsatser beaktas. Förebyggande insatser ska så som 
beskrivs i moment 1 tillgodose såväl arbetsgivarens kompetensförsörjnings-
behov på kort- och/eller lång sikt som arbetstagarens behov av tidig omställning 
genom kompetensutveckling i syfte att öka anställningstryggheten hos 
arbetsgivaren.  

Rätten till en individuell kompetensutvecklingsplan har utmönstrats ur avtalet. 

Istället har avtalet tillförts en rätt till ett samtal om kompetens för tidsbegränsat 
anställda arbetstagare (se § 12).  

Mom. 4   Arbetsgivaren kan ta del av medel på samma sätt som tidigare, 
antingen genom ansökan eller genom avrop av medel. Någon ändring i detta 
förfarande har inte införts. 

Innan arbetsgivaren beslutar att ansöka om medel för förebyggande insatser ska 
lokala parter i samverkan eller vid förhandling enligt medbestämmandelagen 
(MBL) genom diskussion och analys identifiera vilka insatser som kan vara 
aktuella för arbetsgivaren att söka medel för. Samverkan om förebyggande 
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insatser protokollförs och sker innan arbetsgivaren ansöker om medel för 
förebyggande insatser. Av ansökan ska det framgå att samverkan skett. 

Kravet att arbetsgivaren ska upprätta en handlingsplan för förebyggande insatser 
har utmönstrats ur avtalet.   

Arbetsgivaren ska även fortsättningsvis årligen tillse att en uppföljning 
genomförs av förebyggande insatser och hur medel har använts. Uppföljningen 
ska redovisas för de lokala arbetstagarorganisationerna. Omställningsfonden kan 
stötta i detta, se mom. 5 nedan.  

Mom. 5   Omställningsfonden kan ge arbetsgivare och lokala arbetstagar-
organisationer stöd och vägledning i arbetet med förebyggande insatser.  

Omställningsfonden ska ta fram underlag till arbetsgivare och lokala 
arbetstagarorganisationer inför den årliga uppföljningen av hur förebyggande 
medel har använts.  

Avtalet har tillförts en skrivning om att Omställningsfonden, efter initiativ från 
en eller flera arbetsgivare, kan anordna och genomföra förebyggande insatser. 

§ 12   Samtal om kompetens för tidsbegränsat anställd arbetstagare  

Tidigare avtals § 12 reglerade utformning av samt ansvar för aktiva 
omställningsinsatser. Innehållet har omarbetats och flyttats till § 14. 

En ny bestämmelse om samtal om kompetens för tidsbegränsat anställd 
arbetstagare har tillförts avtalet.  

Arbetsgivaren ska genomföra ett samtal om kompetens med tidsbegränsat 
anställda arbetstagare som utrycker önskemål om detta.  

Samtalets innehåll är inte reglerat. Exempel på innehåll kan vara verksamhetens 
behov av kompetens, vilka krav som ställs för att komma ifråga för en 
tillsvidareanställning hos arbetsgivaren, arbetstagarens behov av 
kompetensutveckling, med mera.  

Frågor kopplade till kompetens diskuteras i regel mellan arbetsgivare och 
arbetstagare inom ramen för annat regelverk, till exempel i samband med 
medarbetarsamtal eller dylikt. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att även 
tidsbegränsat anställda arbetstagare bereds möjlighet till samtal om kompetens.  

Samtalet dokumenteras. Formen för detta regleras inte i avtalet.   
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§ 13   Strategiskt stöd  

Tidigare avtals § 13 reglerade efterskydd kopplat till aktiva omställningsinsatser. 
Innehållet har flyttats till § 14 mom. 6. 

En ny bestämmelse om strategiskt stöd har tillförts avtalet.  

Omställningsfonden kan ge stöd och vägledning till arbetsgivare vid arbete med 
strategisk kompetensförsörjning. Strategiskt stöd kan vara stöd i behovs- och 
omvärldsanalys, att konkretisera framtida kompetensbehov, 
kompetensinventering, framtagande av kompetensstrategi samt att sätta mål och 
uppföljning av dessa.  

Bestämmelsen har tillkommit för att ge arbetsgivare tillgång till stöd från 
Omställningsfonden i strategiska kompetensfrågor.  

Kapitel 3   Insatser och stöd vid avslut av anställning  

§ 14   Aktiva omställningsinsatser  

Bestämmelsen är ny. Begreppet aktiva omställningsinsatser har fått en ny 
bredare betydelse och ett bredare tillämpningsområde jämfört med tidigare avtal 
i och med den anpassning som gjorts till lagen om grundläggande omställnings- 
och kompetensstöd på arbetsmarknaden. I tidigare avtal reglerades aktiva 
omställningsinsatser i kapitel 3 och flera av bestämmelserna från detta kapitel 
återfinns nu i denna bestämmelse, delvis i omarbetad form. 

Bestämmelsen har åtta moment. 

Mom. 1   första stycket tydliggör att begreppet aktiva omställningsinsatser i avtalet 
inkluderar såväl grundläggande och förstärkt stöd som utökade insatser. 
Uppdelningen av de aktiva insatserna beror på att utökade insatser har andra 
kvalifikationsvillkor och tillämpningsområde jämfört med det nya grundläggande 
och förstärkta stödet.  

Av andra och tredje stycket framgår att de aktiva insatsernas innehåll och 
omfattning utformas individuellt och därmed kan skilja sig åt mellan olika 
arbetstagare samt att en individuell plan upprättas efter överenskommelse mellan 
arbetstagaren och Omställningsfonden. Detta har gällt aktiva omställningsinsatser 
enligt tidigare avtal men gäller nu även för arbetstagare som kvalificerar sig för 
grundläggande och förstärkt stöd. 

Av fjärde stycket framgår vad det grundläggande respektive förstärkta stödet kan 
bestå av samt att det är Omställningsfonden som avgör om behov av förstärkt stöd 
finns. Att det står ”kan bestå av” är kopplat till den individuella utformningen och 
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innebär att alla arbetstagare inte får ta del av alla tjänster som kan ingå i det 
grundläggande respektive förstärkta stödet.  

Det förstärkta stödet kan bland annat bestå av stöd i myndighetskontakter. Det är 
viktigt att poängtera att det förstärkta stödet inte handlar om att Omställnings-
fonden ska ta över ansvar från aktörer som Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, sjukvården eller arbetsgivaren. Omställningsfonden kan 
stötta personen i processen, men det formella ansvaret förändras inte.  

Angående anmärkningen till fjärde stycket, se redogörelsetext till § 7 moment 1 
anmärkningen.  

Av femte stycket framgår att utökade insatser är insatser utöver det grundläggande 
och förstärkta stödet. Det är insatser som enligt tidigare avtal kunde ges inom 
ramen för det som då kallades aktiva insatser vars innehåll inte närmare 
definierades i avtalet. De utökade insatserna utformas också individuellt utifrån 
arbetstagarens förutsättningar och behov vilket innebär att alla arbetstagare inte får 
ta del av alla tjänster som kan ingå i det. 

Mom. 2   första stycket reglerar att såväl tidsbegränsat anställda som tillsvidare-
anställda arbetstagare vars anställning ska eller har upphört på grund av arbetsbrist 
kan få grundläggande stöd. Anställningen kan ha upphört genom uppsägning på 
grund av arbetsbrist eller sjukdom, en överenskommelse på grund av arbetsbrist 
eller att en tidsbegränsad anställning löpt ut. Om en tidsbegränsad anställning löpt 
ut och arbetstagaren inte erbjuds fortsatt anställning på grund av otillbörligt 
uppträdande anses anställningen inte ha upphört på grund av arbetsbrist. Se vidare 
redogörelsetexten till moment 7 a). Någon rätt till stöd enligt avtalet föreligger i 
sådant fall inte.   

Av andra stycket framgår att förstärkt stöd kan ges till såväl tidsbegränsat som 
tillsvidareanställda arbetstagare som har särskilda behov av stöd på grund av 
sjukdom. Omställningsfonden bedömer om behov av förstärkt stöd finns på grund 
av sjukdom. Bedömningen kan ske under det inledande kartläggningssamtalet. 
Anställningen behöver inte ha upphört på grund av sjukdom. Omställningsfonden 
kan göra bedömningen att särskilt behov av förstärkt stöd på grund av sjukdom 
finns även om anställningen har upphört på grund av arbetsbrist. 

Med förstärkt stöd avses förstärkt grundläggande stöd, inte utökade insatser, även 
om innehållet i de respektive stöden inte har en skarp skiljelinje då de utformas 
individuellt efter arbetstagarens behov och Omställningsfondens bedömning.  

Förstärkt stöd kan ges endast om anställningen helt har upphört. Om arbetstagaren 
accepterat omplacering till en anställning med lägre sysselsättningsgrad kan 
arbetstagaren ansöka om grundläggande stöd under anställningen. Om skälet till en 
uppsägning, en överenskommelse eller att en tidsbegränsat anställning inte 
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fortsätter är otillbörligt uppträdande ska arbetstagaren inte ges grundläggande eller 
förstärkt stöd. Se vidare redogörelsetexten till moment 7 a). 

Förvärvsarbetet som kvalificerar för det grundläggande och förstärkta stödet kan 
ha utförts hos arbetsgivare utanför sektorn om arbetstagarens senaste anställning 
före ansökan är eller har varit hos kommunal arbetsgivare enligt § 2. 

Angående tredje och fjärde stycket, inklusive anmärkningen till respektive stycke, 
se redogörelsetext till § 7 moment 2.  

Mom. 3   motsvarar § 11 mom. 1 i tidigare avtal förutom att delmoment b) delvis 
tagits bort och delvis inarbetats i delmoment a), tredje stycket utgör nu anmärkning 
3 och tidigare anmärkning 3 angående specialistkompetent läkare har utmönstrats.  

I första stycket regleras tillämpningsområde och kvalifikationsvillkor för de 
utökade insatserna. Utökade insatser riktas i huvudsak till samma målgrupp som 
tidigare avtals aktiva insatser. Att delmoment b) inarbetats i a) innebär att det vid 
en överenskommelse om anställningens upphörande på grund av arbetsbrist inte 
längre är ett krav att arbetstagaren ska ingå i en fastställd turordning. Av avtalets 
delmoment a) framgår att anställningen kan upphöra på grund av arbetsbrist 
genom uppsägning eller en överenskommelse. Vid en överenskommelse enligt a) 
ska skälet till att anställningen upphör fortfarande vara arbetsbrist vilket förutsätter 
att det finns en konstaterad övertalighet och att arbetsgivaren kan undvika att säga 
upp en annan arbetstagare på grund av arbetsbrist genom att arbetsgivaren och 
arbetstagaren träffar överenskommelsen.  

Delmoment b) inklusive anmärkningen överensstämmer i sak med tidigare avtals 
delmoment c).  

Andra stycket och de två första anmärkningarna reglerar vilken anställningstid i 
tidsbegränsad anställning som arbetstagaren får tillgodoräkna för att uppfylla 
kvalifikationsvillkoret. Regleringen är densamma som i tidigare avtal förutom att 
anmärkningen om specialistkompetent läkare som hänvisade till centrala och 
lokala protokollsanteckningar har utmönstrats ur avtalet. (Protokollsanteckningen, 
punkt 6 i bilaga 2 har också utmönstrats ur avtalet.)  

Den tredje anmärkningen till stycket klargör att tillsvidareanställd arbetstagare 
som kvalificerat sig för utökade insatser behåller det skyddet om arbetstagaren i 
samband med en övertalighetssituation omplaceras till en tidsbegränsad 
anställning. Om den tidsbegränsade anställningen upphör kan arbetstagaren få 
utökade insatser. 

Att arbetstagare som byter anställning genom en verksamhetsövergång får 
tillgodoräkna sig anställningstid hos överlåtande arbetsgivare framgår som ovan 
redovisats av en anmärkning till § 2. Arbetet som ligger till grund för att uppfylla 
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kvalifikationsvillkoret ska, förutom vid verksamhetsövergång, fortfarande ha 
intjänats hos en och samma arbetsgivare vilket är en skillnad jämfört med det 
grundläggande och förstärkta stödet där kvalifikationsvillkoret kan uppfyllas 
genom arbete hos en eller flera arbetsgivare anslutna till Omställningsfonden, se 
redogörelsetext till § 7 moment 2.  

Punkt 2 i Centrala och lokala protokollsanteckningar bilaga 2 har utmönstrats ur 
avtalet vilket innebär att arbetstagare som i en övertalighetssituation accepterat 
omplacering till lägre sysselsättningsgrad inte längre har rätt till aktiva 
omställningsinsatser. Arbetstagare som har accepterat en anställning med lägre 
sysselsättningsgrad är dock fortfarande anställd och kan ansöka om grundläggande 
stöd. 

Mom. 4   reglerar att det är arbetstagaren som ansöker om aktiva omställnings-
insatser hos Omställningsfonden samt att det är arbetstagaren som ska styrka att 
kvalifikationsvillkoren är uppfyllda.  

Mom. 5   första stycket reglerar att aktiva omställningsinsatser utifrån 
arbetstagarens behov ska erbjudas så tidigt som möjligt. Med hänsyn tagen till 
verksamhetens krav ska arbetstagaren beredas möjlighet att ta del av dessa redan 
under uppsägningstiden. Med uppsägningstid jämställs inte tid efter underrättelse 
om att en tidsbegränsad anställning ska upphöra. Däremot kan en projektanställ-
ning enligt AB upphöra med uppsägningstid.   

Det är inte en absolut rättighet enligt avtalet att vara ledig från sin anställning för 
att delta i aktiva omställningsinsatser under uppsägningstiden. Om arbetstagare 
beviljas ledighet från anställningen under uppsägningstiden ger avtalet inte rätt till 
ledighet med lön förutom för arbetstagare som uppfyller kvalifikationskraven för 
utökade insatser, se vidare redogörelsetexten till § 16. (I 14 § 2 st LAS regleras 
arbetstagares rätt till skälig ledighet under uppsägningstiden med bibehållna 
anställningsförmåner för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka 
arbete.) 

Andra stycket reglerar att aktiva omställningsinsatser som längst ges under ett år 
efter att anställningen har upphört. Detta är en förändring jämfört med tidigare då 
aktiva insatser enligt tidigare avtal kunde pågå som längst under två år efter att 
anställningen upphört. Aktiva omställningsinsatser (inklusive utökade insatser för 
dem som kvalificerat sig för dessa) kan dock, för arbetstagare som omfattas av 
förstärkt stöd, ges under två år efter att anställningen har upphört om det finns 
särskilda skäl. Med särskilda skäl avses att berörd arbetstagare på grund av 
sjukdom inte har kunnat tillgodogöra sig stödet inom tidsperioden och att det finns 
insatser som kan stärka arbetstagarens möjligheter att få ett nytt arbete om tiden 
förlängs. Omställningsfonden bedömer om särskilda skäl finns.  

Av tredje stycket framgår att aktiva omställningsinsatser oavsett ovan inte ges efter 



 § 180 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) - KS-2022/656-1 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) : 4. Redogörelsetext Överenskommelse om Kompetens-och omställningsavtal i lydelse 22-10-01.pdf

18 

det att arbetstagaren uppnått den ålder då arbetstagaren inte längre har rätt att 
kvarstå i anställning enligt lagen om anställningsskydd. 

Mom. 6   första stycket reglerar att arbetstagare som har tagit del av 
grundläggande eller förstärkt stöd från Omställningsfonden eller en annan 
registrerad omställningsfond behöver uppfylla kvalifikationsvillkoren på nytt för 
att kunna ta del av det grundläggande eller förstärkta stödet igen. Med registrerad 
omställningsfond menas också den offentliga omställningsorganisationen. 

Andra stycket reglerar ett efterskydd för arbetstagare som kvalificerat sig för 
utökade insatser. Motsvarande reglering fanns i § 13 i tidigare avtal. 

Mom. 7   reglerar när arbetstagare inte har rätt till aktiva omställningsinsatser trots 
att villkoren för dessa i övrigt är uppfyllda. Av delmoment a) kan utläsas att om 
skälet till en uppsägning, en överenskommelse eller att en tidsbegränsat anställning 
inte fortsätter är otillbörligt uppförande från arbetstagaren ska arbetstagaren inte få 
del av aktiva omställningsinsatser. Av delmoment b) framgår att arbetstagare som 
sagts upp på grund av arbetsbrist eller ingått en överenskommelse om 
anställningen upphörande före detta avtals ikraftträdande inte omfattas av aktiva 
omställningsinsatser enligt detta avtal.  

Mom. 8   reglerar när arbetstagaren inte har rätt till utökade insatser trots att 
villkoren för dessa i övrigt är uppfyllda. Momentet har motsvarande innehåll som 
tidigare avtals § 11 mom. 2 förutom att c) istället står i moment 7 och gäller 
samtliga aktiva insatser. Det framgår även av punkt 1 i Centrala och lokala 
protokollsanteckningar, bilaga 2, att den som omfattas av KOM-KR i lydelse 
2020-05-01 inte omfattas av detta avtal. 

§ 15   Kompletterande studiestöd efter anställning  

Tidigare avtals § 15 reglerade ekonomiska omställningsförmåner under och efter 
anställningen. Innehållet har till del flyttats till §§ 16 – 18. 

En ny bestämmelse om kompletterande studiestöd har tillförts avtalet. 
Bestämmelsen omfattar fyra moment.  

Mom. 1   Kompletterande studiestöd är en kollektivavtalad ersättning som 
kompletterar offentligt omställningsstudiestöd. Se redogörelse för § 8.  

Mom. 2   reglerar kvalifikationsvillkor för kompletterande studiestöd efter 
anställningen.  

Momentet anger att kompletterande studiestöd kan ges för samma tid som 
offentligt omställningsstudiestöd utbetalas av CSN förutsatt att utbildningen 
stärker arbetstagarens framtida ställning på arbetsmarknaden och arbetsgivares 
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kompetensförsörjning.  

Att kompletterande studiestöd ”kan ges” innebär att det inte är en rättighet att få 
kompletterande studiestöd även om arbetstagaren uppfyller kvalifikations-
villkoren. Tillgängliga medel i Omställningsfonden kan påverka arbetstagarens 
möjligheter att beviljas kompletterande studiestöd.  

Förutsättningen att utbildningen stärker arbetstagarens framtida ställning på 
arbetsmarknaden och arbetsgivares kompetensförsörjning speglar kraven för att 
beviljas omställningsstudiestöd och innebär i sig ingen ytterligare prövning.  

Stödet kan ges till tillsvidareanställd arbetstagare med sammanhängande 
anställning enligt HÖK/AB eller BÖK/BB med minst 40 % sysselsättningsgrad 
hos arbetsgivaren sedan minst ett år vid uppsägningstidpunkten eller tidpunkten 
för överenskommelsens tecknande och vars anställning upphört på grund av 
arbetsbrist eller sjukdom.  

För att uppnå kvalifikationsvillkoret får en tillsvidareanställd arbetstagare 
tillgodoräkna sig direkt ansluten anställningstid i en eller flera tidigare 
tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren, förutsatt att uppehållet mellan 
respektive anställning är högst sju kalenderdagar. Motsvarande gäller då 
anställningen har övergått till en tillsvidareanställning enligt 5 a § LAS.  

Momentets första två anmärkningar tar sikte på anställning i skola. Den första 
anmärkningen anger att visstidsanställning för hel höst- eller vårtermin i 
bestämmelsens sammanhang omfattar sex månader. Den andra anmärkningen 
anger att en arbetstagare som påbörjar en tillsvidareanställning vid starten av 
den termin som följer direkt efter det att han eller hon haft en tidsbegränsad 
visstidsanställning som avsett hel höst- eller vårtermin, ska vid tillämpningen av 
bestämmelsen anses ha påbörjat tillsvidareanställningen i direkt anslutning till 
den tidigare visstidsanställningen. 

Anställningen ska ha upphört antingen genom uppsägning på grund av 
arbetsbrist, genom en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren 
pga arbetsbrist eller sjukdom, eller genom att arbetstagaren vid en 
övertalighetssituation accepterat en anställning med lägre sysselsättningsgrad. 
Arbetstagare vars anställning upphört genom uppsägning pga sjukdom kan inte 
få kompletterande studiestöd.  

Momentets tredje anmärkning anger att en överenskommelse ska syfta till att 
undvika uppsägning på grund av arbetsbrist i samband med en dokumenterad 
arbetsbristsituation. En överenskommelse kan även syfta till att undvika en 
uppsägning på grund av personliga skäl där sjukdom är grunden.  

En arbetstagare som i en arbetsbristsituation accepterar en omplacering till en 
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tidsbegränsad anställning jämställs med en tillsvidareanställd arbetstagare. Detta 
innebär att arbetstagaren kan beviljas kompletterande studiestöd när den 
tidsbegränsade anställningen upphör på grund av arbetsbrist.  

Mom. 3   anger att arbetstagaren ansöker om kompletterande studiestöd hos 
Omställningsfonden. Arbetstagarens ska i sin ansökan till Omställningsfonden 
styrka att omställningsstudiestöd beviljats. Se även § 5, uppgiftsskyldighet. 

Omställningsfonden får betala ut kompletterande studiestöd endast om 
arbetstagaren styrker att studier med beviljat omställningsstudiestöd bedrivs. Se 
även § 5, uppgiftsskyldighet. 

Mom. 4   anger nivån på det kompletterande studiestödet efter anställning.  
Det kompletterande studiestödet motsvarar ett belopp om 80 procent av 
arbetstagarens inkomstbortfall på lönedelar från 4,5 upp till 5,5 inkomst-
basbelopp per år samt 65 procent av inkomstbortfallet från 5,5 inkomst-
basbelopp upp till 12 inkomstbasbelopp per år. 

Exempel baserat på inkomstbasbeloppet 2022: 

Lön Omställningsstudiestöd Kompletterande 
studiestöd 80 % 

Kompletterande 
studiestöd 65 % 

Totalt 
kompletterande 
studiestöd 

Totalt 
studiestöd 

 (80 % upp till 26 625 kr) (80 % mellan 26 626 
kr och upp till 32 
542 kr) 

(65 % mellan 32 543 
kr och upp till 71 
000 kr) 

  

43 800 kr 21 300 kr 4 734 kr 7 318 kr 12 052 kr 33 352 kr 

Med upp till menas upp till och med.  

Kompletterande studiestöd beräknas på samma omfattning som arbetstagaren 
studerar med omställningsstudiestöd. 

Tabellen ovan ska ses som ett ungefärligt exempel. Vid beräkning av 
kompletterande studiestöd följer Omställningsfonden beräkningsgrunden för 
omställningsstudiestöd. 

§ 16   Ersättning under ledighet från arbetet 

Ny rubricering. Ändrad rubricering från tidigare rubricering ”Lön under 
ledighet”. 

Mom.1   anger nu kvalifikationsvillkoren. I tidigare avtal reglerades 
kvalifikationsvillkoren i §14 mom. 1. Ersättning under ledighet från arbetet 
gäller för arbetstagare som uppfyller kvalifikationsvillkoren för utökade 
insatser (se redogörelse §14 mom. 3).  
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Ett språkligt förtydligande har tillförts om att ersättningen motsvarar utebliven 
fast kontant lön enligt AB eller BB.   

Mom. 2   har fått annan innebörd. Momentet reglerar att arbetstagaren ansöker 
om ersättning från Omställningsfonden vilket innebär att ersättningen 
finansieras av premien enligt §20 (se redogörelse §20). Det är även ett 
förtydligande av §19 i tidigare avtal då momentet inte reglerade hur lön under 
ledighet ersätts. Vidare reglerar momentet att arbetstagaren ska styrka 
lönebortfallet för att ta del av ersättningen.  

Avräkningsfrihet enligt §16 mom. 2 i tidigare avtal har utmönstrats. 

§ 17   Särskild omställningsersättning  

Bestämmelsen innehåller sex moment.  

Mom. 1   har förenklats, och kortats ned jämfört med §17 mom. 1 och mom. 2 i 
tidigare avtal.  

Precis som tidigare reglerar momentet att särskild omställningsersättning ersätter 
del av inkomstbortfall då rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning inte 
föreligger på grund av att arbetstagaren deltar i aktiva omställningsinsatser. 

§17 Mom. 1 första stycket i tidigare avtal reglerade även antal ersättningsdagar 
och ramtiden för ersättningens utbetalning. Detta regleras nu i mom. 5 i detta 
avtal. (Se redogörelse mom. 5 nedan)  

Ersättningsnivån, som i tidigare avtal reglerades i §17 mom. 2 andra stycket 
finns nu i moment 4 som är ett nytt moment i detta avtal.  

Mom. 2   har fått annan innebörd.  

Momentet om avgångsersättning för arbetstagare som på grund av 
verksamhetens behov inte erbjuds möjlighet att delta i aktiva omställnings-
insatser enligt, §17 mom. 2 i tidigare avtal, har utmönstrats.  

Momentet anger nu kvalifikationsvillkoren. I syfte att tydliggöra och öka 
användarvänligheten är kvalifikationsvillkoren samlade under en 
bestämmelse till skillnad mot tidigare avtal där kvalifikationsvillkoren 
reglerades i flera olika bestämmelser.  

Särskild omställningsersättning ges till tillsvidareanställd arbetstagare som 
uppfyller kvalifikationsvillkoren för utökade insatser. (Se redogörelsetext 
§14 mom. 3).  
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Mom. 3   är nytt och reglerar ansökningsförfarandet som i sak inte är förändrat 
jämfört med §19 i tidigare avtal. Det är arbetstagare som ansöker om ersättning 
hos Omställningsfonden. Momentet reglerar även att arbetstagaren i samband 
med ansökan ska styrka att arbetslöshetsersättning inte betalas ut för den period 
som arbetstagaren deltagit i aktiva omställningsinsatser. Detta reglerades i 
tidigare avtals §17 mom. 1, första stycket sista meningen.  

Bestämmelsen innehåller en ny anmärkning om att arbetstagare som inte är 
ansluten till en arbetslöshetskassa i motsvarande situation har rätt till särskild 
omställningsersättning. 

Mom. 4   är nytt och reglerar ersättningens storlek. Ingen förändring i sak 
jämfört med §17 mom. 1 andra stycket i tidigare avtal. Ersättningens storlek är 
den samma som i §17 mom. 1 andra stycket i tidigare avtal.   

Ett förtydligande om vad ersättningen beräknas på har införts. En språklig 
omformulering har gjorts. 

Nytt är att ett tak har införts som innebär att den särskilda omställnings-
ersättningen inte beräknas på lönedelar över 1,4 inkomstbasbelopp per månad. 
Ett förtydligande om att ersättningen beräknas på den del arbetstagaren är 
arbetssökande har gjorts.  

Den språkliga omformuleringen avser att formuleringen i tidigare avtal var ”då 
anställningen upphör”. Nu är formuleringen ”vid anställningens upphörande”.  

Mom. 5   är nytt. Innebörden är densamma som i §17 mom. 1 andra meningen i 
tidigare avtal.  

Mom. 6   är nytt och reglerar när ersättningen inte ges. Innebörden i momentet 
är densamma som enligt §14 mom. 2 i tidigare avtal förutom att a) och b) utgått 
samt att c) tydliggjorts i avtalet.  

§ 18   Kompletterande omställningsersättning  

Mom. 1   har förenklats, förtydligats samt kortats ned jämfört med §18 mom.1 
tidigare avtal.  

Tidigare reglerade momentet antal ersättningsdagar och ramtiden för den 
kompletterande omställningsersättningen. Momentet nu reglerar vad som ersätts 
samt i vilken situation rätt till ersättning föreligger.  

Mom. 2   reglerar kvalifikationsvillkoren för rätt till kompletterande ersättning. I 
syfte att tydliggöra bestämmelsen och öka användarvänligheten är 
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kvalifikationsvillkoren samlade under en bestämmelse till skillnad från tidigare 
avtal där kvalifikationsvillkoren reglerades i flera olika bestämmelser.  

Kompletterande omställningsersättning ges till tillsvidareanställd arbetstagare 
som uppfyller kvalifikationsvillkoren för utökade insatser (se redogörelsetext 
§14 mom. 3) samt är i övrigt oförändrade jämfört med §18 mom. 1 i tidigare 
avtal.   

§14 mom.1 i tidigare avtal som reglerar hur en arbetstagare med tidsbegränsad 
anställning kan uppfylla kvalifikationsvillkoren för kompletterande ersättning är 
flyttad och regleras nu i denna bestämmelse.  

§14 mom.1 i tidigare avtal som reglerar att en tillsvidareanställd arbetstagare 
som vid en övertalighetssituation accepterat en tidsbegränsad anställning i fråga 
om kvalifikationsvillkoren jämställs med en tillsvidareanställd arbetstagare, är 
flyttad och regleras i denna bestämmelse.  

§15 mom. 3 i tidigare avtal som reglerar vad som gäller för arbetstagaren som 
vid en övertalighetssituation accepterat lägre anställningsgrad är flyttad och 
regleras nu i denna bestämmelse.  

§18 mom. 3 i tidigare avtal som reglerar tidsramen inom vilken tillsvidare-
anställd arbetstagare som i en övertalighetssituation accepterat en anställning 
med lägre sysselsättningsgrad kan få ersättning, är flyttad och regleras nu i 
denna bestämmelse.  

Ny anmärkning har tillförts som reglerar vad arbetsgivaren behöver styrka på 
begäran av Omställningsfonden, i det fall anställningen upphört genom en 
överenskommelse. Arbetsgivaren ska, på begäran av Omställningsfonden, styrka 
den arbetsbristsituation som föranledde överenskommelsen.   

Mom. 3   är nytt och reglerar ansökningsförfarandet som i sak inte är förändrat 
jämfört med §19 samt punkt 5 Bilaga 2, Centrala och lokala protokollsanteck-
ningar, i tidigare avtal. Det är arbetstagaren som ansöker om ersättning hos 
Omställningsfonden. Arbetstagaren ska styrka att man är anmäld som 
arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, står till arbetsmarknadens förfogande 
och uppbär inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning för att Omställningsfonden 
ska kunna betala ut ersättning. Det är en språklig förenkling av bestämmelsen.   

Mom. 4   är nytt och reglerar ersättningens storlek. Ingen förändring i sak 
jämfört med §18 mom. 2 i tidigare avtal.  

Nytt är att ett tak har införts som innebär att den kompletterande omställnings-
ersättningen inte beräknas på lönedelar över 1,4 inkomstbasbelopp per månad.  

Därutöver har ett förtydligande om vad ersättningen beräknas på införts.  
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Mom. 5   är nytt och reglerar när ersättningen betalas ut. Det har reglerats i §18 
Mom. 1 sista meningen i tidigare avtal. Antal dagar samt ramtiden regleras 
också i denna bestämmelse. Det har tidigare reglerats i §18 mom. 1.    

Mom. 6   är nytt och reglerar när arbetstagare inte har rätt till kompletterande 
omställningsersättning. Grunderna för detta är desamma som tidigare. Momentet 
har tillförts en ny punkt e) med koppling till avvisad anställning under perioden 
för företrädesrätt. Denna skrivning låg i § 15 mom. 2 i tidigare avtal. Samtliga 
grunder är nu samlade i samma bestämmelse och moment.   

Kap. 4   Studieledighet 

Nytt kapitel.  

§ 19  Studieledighet  

Mom. 1   reglerar att det för arbetstagaren som ansökt och beviljats stöd enligt 
detta avtal är möjligt att vara ledig från sin anställning. Möjligheten att vara 
ledig föreligger både vid studier och vid validering eller certifiering utan 
utbildningsinslag. Vad som i övrigt gäller i fråga om arbetstagarens rättighet till 
ledighet regleras i mom. 3.  

Mom. 2   reglerar arbetstagarens skyldighet att underrätta arbetsgivaren om 
avsikten att ansöka om kortvarigt, kompletterande och/eller förlängt studiestöd 
som innebär ledighet från arbetet. En sådan underrättelse ska ske i så god tid 
som möjligt. I det fall behov finns ska arbetsgivaren och arbetstagaren ha dialog 
om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten. Dialogen 
ska ske skyndsamt.  

Mom. 3   reglerar vad som gäller utöver Studieledighetslagen (Lagen om 
arbetstagares rätt till ledighet för utbildning) eller andra tillämpliga avtal som 
reglerar arbetstagarens rätt till studieledighet. 

Bestämmelsen är en avvikelse från §5 1 och 2 stycket lagen om arbetstagares 
rätt till ledighet för utbildning. Avvikelsen innebär att arbetsgivare, som är 
bunden av kollektivavtal beträffande den kategori som arbetstagaren tillhör, inte 
behöver ha samtycke för att skjuta upp begärd ledighet från berörd lokal 
arbetstagarorganisation eller, om frågan hänskjutes till centrala överläggningar, 
av berörd huvudorganisation på arbetstagarsidan.  

Avvikelsen gäller i det fall ledigheten innebär en allvarlig störning i 
arbetsgivarens verksamhet. Arbetsgivaren kan i det fall ledigheten utgör en 
allvarlig störning för arbetsgivarens verksamhet skjuta upp ledigheten utan 
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samtycke, så att den ska påbörjas senare än sex månader efter ansökan, eller två 
veckor vid utbildning som är högst en vecka.   

I anmärkningen till bestämmelsen anges fyra exempel på vad som utgör en 
allvarlig störning för arbetsgivarens verksamhet. Det är alltså ingen uttömmande 
lista med exempel.  

Kap. 5   Finansiering 

§ 20   Finansiering av insatser och stöd 

Premien som arbetsgivaren betalar årligen till Omställningsfonden har höjts 
från 0,1 till 0,25 procent av arbetsgivarens totala lönesumma.  

Premien består av 0,15 procent som betalas in enligt lag om grundläggande 
omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden och ytterligare 0,1 
procent.  

Då Omställningsfonden är en registrerad omställningsorganisation får 
arbetsgivare anslutna till Omställningsfonden statlig ersättning om 0,15 %  
av lönesumman. 

Centrala parter kan, på rekommendation från Omställningsfondens styrelse, 
föreslå fondens styrelse att fastställa premiereduktion av den del av premien 
som inte betalas in enligt lag om grundläggande omställnings- och 
kompetensstöd på arbetsmarknaden. 

Nytt i avtalet är att premien finansierar samtliga stöd och insatser enligt 
avtalet. 

§ 21   Betalning av premie 

På samma sätt som tidigare debiteras arbetsgivaren premien enligt § 20 av 
Omställningsfonden enligt fondens anvisningar. 

§ 22   Medel till förebyggande insatser  

Bestämmelsen om medel till förebyggande insatser är i väsentliga delar 
densamma som tidigare. Bestämmelsen har tillförts skrivningar som låg i  
§ 7 i tidigare avtal. Se moment 1, 2 samt 3.  

Hänvisningen till bilaga 6 - Centrala parters syn på förebyggande insatser - är 
borttagen då tidigare avtals bilaga 6 utmönstrats i sin helhet. 
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Kapitel 6   Tolkning och tillämpning 

§ 23   Rådgivningsnämnd 

Mom. 1   har följdändrats.  

Omställningsförmånerna enligt § 2, § 6, §§ 7-10, §11 mom. 3, §12 samt §§ 13-
19 kan överprövas.  

Kapitel 7   Tvister 

§ 24   Handläggning av tvister 

Mom. 1   har följdändrats.  

Tvister om tolkning och tillämpning av bestämmelserna om omställnings-
förmåner enligt § 2, § 6, §§ 7-10, §11 mom. 3, §12, samt §§ 13-19 handläggs, 
med de undantag som framgår av mom. 2 nedan, i den ordning som föreskrivs i 
KHA respektive Sobonas förhandlingsordningsavtal. För sådan tvist gäller inte 
35 § MBL. 

§ 25   Skiljenämnd  

Bestämmelsen har inte ändrats jämfört med tidigare avtal. 
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Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 2 
till KOM-KR 
Punkt 1 har tillförts en skrivning om vilka som omfattas av nya KOM-KR 
(i lydelse 2022-10-01) i förhållande till tidigare avtal.  

Punkterna 2, 3 och 4 samt 6 har utmönstrats ur bilaga 2. Innehållet i punkt 3 har 
omhändertagits i bilaga 1 kapitel 3 § 18.  

Punkt 5 i tidigare avtal har fått ny numrering, punkt 2. 

Punkten 7 i tidigare avtal har skrivits om (följdändrats) och fått ny numrering, 
punkt 3.
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Centrala protokollsanteckningar, bilaga 3 till 
KOM-KR 
Punkten 4 i tidigare avtal har utmönstrats ur bilaga 3. Innehållet är 
omhändertaget i bilaga 1 kapitel 1 § 3 samt kapitel 5 § 22.  

Punkten 5 i tidigare avtal har utmönstrats ur bilaga 3. Innehållet är 
omhändertaget i bilaga 1 kapitel 1 § 20. 

Bilaga 3 har tillförts fyra nya punkter. 

Punkt 4 samt 5 innebär att parterna, för det fall avtalets innehåll inte längre är 
förenligt med gällande lagstiftning eller för det fall den statliga ersättningen om 
0,15% förändras, ska uppta förhandlingar för att anpassa avtalsinnehållet till de 
nya förutsättningarna samt för att se hur avtalets värden ska hanteras.  

Parterna enades i förhandlingarna om att de medel som inte tas i anspråk för 
förebyggande insatser ska kunna överföras till de olika studiestöden. I punkt 6 
regleras att parterna ska ta fram en modell för hur detta ska hanteras. 

Punkt 7 reglerar parternas åtagande att senast 2026 utvärdera premienivån i 
förhållande till de behov som finns. 
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Lokalt kollektivavtal, bilaga 5 till KOM-KR 
Innehållet i bilagan är nytt. Bilagan kan användas som mall för att anta 
Kompetens- och omställningsavtalet i lydelse 2022-10-01. 
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Partsgemensam kommentar Kompetens- och 
omställningsavtal – KOM-KR 
Centrala parter har utarbetat denna kommentar till Kompetens- och 
omställningsavtalet (KOM-KR i lydelse 2022-10-01). Kommentaren 
beskriver de bestämmelser vars innebörd centrala parter funnit viktigt att 
ytterligare förtydliga. Förhoppningen är att kommentaren ska underlätta den 
lokala tillämpningen av avtalet.  

Kommentarerna bör läsas jämte avtalstexten.  

Bakgrund 

Centrala parter har sedan 2012, med stöd av KOM-KL (Överenskommelse 
om omställningsavtal), och sedermera KOM-KR (Överenskommelse om 
Kompetens och omställningsavtal) stöttat verksamheter och arbetstagare i 
omställning.  

Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR i lydelse 2022-10-01 skapar 
förutsättningar för arbetsgivarens, sektorns och arbetsmarknadens 
kompetensförsörjning genom insatser som främjar livslångt lärande och stärker 
arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden.  

Avtalet har anpassats till lagen om grundläggande omställnings- och 
kompetensstöd samt lagen om omställningsstudiestöd.   

Kapitelindelning samt uppbyggnad 

Kapitelindelningen särskiljer insatser under anställning från de insatser där 
målgruppen är arbetstagare vars anställning ska eller har avslutats. 

I respektive kapitel beskrivs aktuell förmån, vem förmånen riktar sig till, hur 
arbetstagaren kan komma i åtnjutande av förmånen samt, avslutningsvis, 
kvalifikationskrav och begränsningar.  

Tidigare avtal 

Med tidigare avtal avses KOM-KR i lydelse 2020-05-01. Övergången mellan 
avtalen beskrivs i bilaga 2, Centrala och lokala protokollsanteckningar.  
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Kapitel 1   Inledande bestämmelser 

§ 1   Syfte 

Avtalet syftar till att främja arbetstagares möjligheter till livslångt lärande och 
att stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden. Avtalet har som syfte att 
möta arbetsgivarens, sektorns och hela arbetsmarknadens kompetensförsörjnings-
behov. Även om dessa syften ofta kan sammanfalla reglerar avtalet vilket 
kompetensförsörjningsbehov respektive stöd/insats ska möta.  

Det grundläggande stödet i avtalet, såväl under som efter anställningen, har 
utformats i enlighet med lagen om grundläggande omställnings- och 
kompetensstöd. Syftet med det grundläggande stödet är därför att stärka 
arbetstagarens ställning på den svenska arbetsmarknaden. 

Enligt lagen om omställningsstudiestöd kan omställningsstudiestöd ges för en 
utbildning som stärker den studerandes framtida ställning på arbetsmarknaden 
med beaktande av arbetsmarknadens behov. Omställningsstudiestöd får enligt 
lagen inte lämnas för en utbildning som enbart syftar till att möta 
kompetensbehoven hos en specifik arbetsgivare eller som arbetstagarens 
arbetsgivare skäligen borde tillhandahålla för att arbetstagaren ska klara av att 
utföra sina ordinarie arbetsuppgifter.  

Avtalets kompletterande studiestöd kompletterar omställningsstudiestödet och 
beviljas därmed enligt avtalet i samma syfte och med samma begränsningar.  

Det kortvariga studiestödet har enligt avtalet samma syfte och begränsningar 
som det kompletterande studiestödet.  

Det förlängda studiestödet beviljas däremot endast om utbildningen stärker 
arbetstagarens framtida ställning på arbetsmarknaden och sektorns 
kompetensförsörjning.  

Förebyggande insatser gäller endast under anställning och har avgränsats till att 
insatsen ska stärka arbetsgivarens kompetensförsörjning och arbetstagarens 
anställningstrygghet hos arbetsgivaren. 

§ 2   Tillämpningsområde 

Avtalet gäller för arbetstagare med anställning hos kommunal arbetsgivare. Det 
innebär att även arbetstagare med anställning enligt andra lönekollektivavtal än 
Huvudöverenskommelse (HÖK) och Sobonas branschbestämmelser (BÖK) kan 
omfattas av avtalet. Exempel på andra kollektivavtal är Bestämmelser för 
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA) och Lön och 
anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare (PAN). 
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Med kommunal arbetsgivare avses kommuner, regioner samt medlemmar i 
Sobona. Avseende tillämpning för Sobonas medlemmar se även bilaga 2, 
Centrala och lokala protokollsanteckningar, p 3.  

Vissa delar i avtalet gäller fortsatt endast för arbetstagare med anställning enligt 
Huvudöverenskommelse (HÖK) eller Sobonas branschbestämmelser (BÖK) 
vilket beskrivs i respektive bestämmelse i avtalet. 

Den första anmärkningen beskriver att delar i avtalet kan gälla för tidsbegränsat 
respektive tillsvidareanställda arbetstagare. Anmärkningen klargör också att med 
tidsbegränsad anställning avses både sådan som följer av lag och sådan som 
följer av bestämmelser i kollektivavtal.  

Den andra anmärkningen klargör att vid tillämpning av avtalet får arbetstagare 
som bytt arbetsgivare vid en verksamhetsövergång tillgodoräkna sig 
anställningstid hos den förra arbetsgivaren vid beräkning av anställningstid  
hos arbetsgivaren för att kvalificera sig för stöd och insatser enligt avtalet.  

§ 3   Anmälan, ansökan och avrop  

Mom. 1   reglerar att det är arbetstagaren som ansöker hos Omställningsfonden 
om samtliga stöd och insatser enligt avtalet.  

Avtalet innehåller möjlighet till flera individuella stöd och insatser. Flertalet  
av insatserna gäller även under anställningen och är i vissa fall kopplade till 
statligt omställningsstudiestöd som individen ansöker själv om hos Centrala 
studiestödsnämnden (CSN).  

Det är ett individuellt val för arbetstagaren om man vill ansöka om stöd eller 
inte. Arbetsgivaren ska dock informera om Omställningsfonden (se nedan  
§ 4) samt anmäla vissa arbetstagare till Omställningsfonden enligt mom. 3 i 
denna bestämmelse.  

Mom. 2   reglerar att arbetsgivaren ansöker (Sobonas medlemmar) respektive 
avropar (SKRs medlemmar) medel för förebyggande insatser från 
Omställningsfonden.  

Mom. 3   reglerar att arbetsgivaren ska anmäla tillsvidareanställda arbetstagare 
som sagts upp på grund av arbetsbrist till Omställningsfonden. Arbetsgivaren 
ska också anmäla arbetstagare som träffat en överenskommelse med arbets-
givaren om att anställningen ska upphöra om grunden för överenskommelsen  
är arbetsbrist eller sjukdom. Detta gäller inte om något annat överenskommits 
med arbetstagaren, till exempel om arbetstagaren av integritetsskäl eller andra 
skäl inte vill anmälas eller ta del av stöd och insatser från Omställningsfonden.  

När Omställningsfonden fått anmälan från arbetsgivaren informerar fonden 
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enligt sina rutiner anmäld arbetstagare om de möjligheter till stöd som finns. 
Arbetstagaren väljer själv om, och i så fall vilka, stöd man ansöker om.  

§ 4   Information  

Bestämmelsen reglerar att arbetsgivaren ska informera arbetstagare, oavsett 
anställningsform eller sysselsättningsgrad, om möjlighet till stöd från 
Omställningsfonden. Centrala parter har inte närmare reglerat formerna för 
informationsskyldigheten. Arbetsgivaren ska inte ge en djup och detaljerad 
information utan informera om möjligheten till de olika stöden och insatserna 
som Omställningsfonden kan ge. Av bestämmelsen framgår också att 
Omställningsfonden kan bistå arbetsgivaren i detta. 

Det är eftersträvansvärt att arbetsgivaren har rutiner för hur information ges så 
att den når både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda arbetstagare som 
kan komma att uppfylla kriterierna.  

Det är viktigt att informationen når de tidsbegränsat anställda arbetstagare 
oavsett om de har fast sysselsättningsgrad eller om överenskommelse om arbete 
sker löpande utifrån tillfälliga behov i verksamheten (intermittent).  

Faktorer så som variationer i medarbetares språkliga eller digitala kompetens 
behöver beaktas vid val av informationsväg. 

Informationen kan exempelvis finnas som en del av introduktionsmaterial, som 
information i anställningsavtalet, som riktad information eller som en del av 
innehållet i medarbetarsamtalet eller dylikt. Arbetsgivaren kan även tillgänglig-
göra avtal samt partsgemensam kommentar på sitt intranät eller motsvarande.  

§ 5   Uppgiftsskyldighet 

Arbetstagaren ska i sin ansökan till Omställningsfonden styrka att arbetsvillkoret 
enligt respektive bestämmelse är uppfyllt.  

Arbetstagaren är också skyldig att lämna de uppgifter till Omställningsfonden 
som behövs för att fonden ska kunna fastställa rätten till, och omfattningen av, 
en förmån. Exempelvis ska en studerande arbetstagare som har beviljats 
studiestöd enligt §§8-10 samt §15 anmäla till Omställningsfonden en sådan 
ändring av sina förhållanden som har betydelse för att få studiestödet eller 
stödets storlek. Ett annat exempel är uppgiftsskyldighet om inkomst från annan 
anställning. 

Även om arbetstagare i sin ansökan till Omställningsfonden ska styrka att 
kvalifikationsvillkoren för sökt insats är uppfyllda kan Omställningsfonden 
behöva uppgifter från arbetsgivaren. Arbetsgivare är därför skyldiga att 
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skyndsamt lämna de uppgifter som Omställningsfonden begär för att kunna 
fastställa en arbetstagares möjlighet att ta del av stöd och insatser enligt detta 
avtal.  

Arbetsgivarens respektive Omställningsfondens uppgiftsskyldighet gentemot 
den myndighet som regeringen bestämmer regleras i lagen om grundläggande 
omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden §§15 - 17. Exempelvis 
ansvarar Omställningsfonden för att lämna de uppgifter som behövs för 
Kammarkollegiets analys-, utvärderings-, och uppföljningsarbete. 

§ 6   Återbetalningsskyldighet 

Arbetstagare som fått utbetalt en förmån på felaktiga grunder ska betala tillbaka 
denna.  

Återbetalningsskyldighet för arbetsgivaren regleras i lagen om grundläggande 
omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden.  

Kapitel 2   Insatser och stöd under anställning 

§ 7   Individuellt grundläggande stöd  

Bestämmelsen reglerar det nya individuella grundläggande stödet som 
arbetstagare kan få från Omställningsfonden redan under sin anställning. Stödet 
och kvalifikationsvillkoren är i huvudsak utformade i enlighet med lagen om 
grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden.  

Mom. 1   reglerar att arbetstagare kan få individuellt grundläggande stöd från 
Omställningsfonden under sin anställning. Att det står ”kan få” innebär att det inte 
är en rättighet att få stöd även om arbetstagaren uppfyller kvalifikationsvillkoren. 
Vilket stöd som ges kan vara olika för olika arbetstagare då stödet utformas 
individuellt i dialog mellan Omställningsfonden och arbetstagaren. I bestämmelsen 
regleras vad stödet kan innehålla (inledande kartläggningssamtal, rådgivning, 
vägledning och validering) vilket inte innebär att alla arbetstagare får ta del av 
samtliga tjänster som kan ingå i det grundläggande stödet.  

Arbetstagare som har en subventionerad anställning ska fortsatt ha möjlighet att 
få stöd genom Arbetsförmedlingen. Det grundläggande stödet ska därför inte 
ersätta de insatser som den enskilde får genom Arbetsförmedlingen. KOM-KR 
ska komplettera den allmänna arbetsmarknadspolitiken, se Centrala 
protokollsanteckningar p 3. 

I en anmärkning till momentet beskrivs kopplingen mellan det grundläggande 
stödet och yttranden inför beslut om omställningsstudiestöd. Det grundläggande 
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stödet kan leda till att arbetstagaren vill genomgå en utbildning och söka 
omställningsstudiestöd. Enligt lagen om omställningsstudiestöd beslutar Centrala 
studiestödsnämnden (CSN) om sådant stöd.  

Omställningsfonden kommer att ha en särskild inblick i den enskilde arbets-
tagarens situation och särskilt goda förutsättningar att uttala sig om hur dennes 
ställning på arbetsmarknaden kan stärkas genom deltagande i en viss utbildning. 
Denna kompetens vill parterna ska tillvaratas.   

Om den som söker omställningsstudiestöd är knuten till en omställnings-
organisation ska CSN ge den organisationen tillfälle att yttra sig angående om  
och hur en utbildning kommer att stärka den studerandes framtida ställning på 
arbetsmarknaden med beaktande av arbetsmarknadens behov.  

I anmärkningen klargörs att Omställningsfonden ska lämna ett sådant yttrande vid 
förfrågan. Enligt lagen om omställningsstudiestöd är det inte ett krav utan en 
möjlighet för berörd omställningsfond att yttra sig. Parterna anser att det är en 
viktig uppgift för fonden att lämna yttranden och har därför reglerat att 
Omställningsfonden ska göra det.  

Anmärkningen tydliggör också att Omställningsfonden redan i samband med 
vägledning eller rådgivning kan utfärda ett sådant yttrande för viss angiven 
utbildning och arbetstagare. Skälet är att underlätta för arbetstagaren som därmed 
får ett yttrande innan ansökan om omställningsstudiestöd. Detta kan också 
underlätta handläggningsprocessen för CSN som enligt lagen om 
omställningsstudiestöd inte behöver begära ett yttrande om sådant redan lämnats. 

Det kan vara ändamålsenligt att Omställningsfonden prioriterar yttrande till 
sökande vars anställning är på väg att upphöra eller har upphört, i det fall fonden 
bedömer att de beviljade medlen inte kommer att räcka för att utfärda yttranden till 
alla.  

Mom. 2   reglerar att såväl tidsbegränsat anställda som tillsvidareanställda 
arbetstagare kan få grundläggande stöd samt kvalifikationsvillkor för att kunna få 
ta del av stödet. Förvärvsarbetet som kvalificerar för stöd kan ha utförts hos 
arbetsgivare utanför sektorn om arbetstagaren vid ansökan är anställd hos 
kommunal arbetsgivare enligt § 2. 

Av anmärkningen till momentets första stycke framgår att kvalifikationsvillkoret 
kan styrkas med inkomstuppgift istället för uppgift om tid i förvärvsarbete. 
Parterna har inte haft för avsikt att avtala om annat än vad som framgår av lagen 
om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden i fråga 
om att styrka kvalifikationsvillkoret genom inkomstuppgift.   

Inkomst som kvalificerar för stöd ska avse tid i arbete. Inkomster i form av 
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socialförsäkringsförmåner eller arbetslöshetsersättning får inte tillgodoräknas. 
Däremot får inkomster från en subventionerad anställning räknas in eftersom det 
är inkomst av förvärvsarbete. 

Arbete ska ha varit huvudsyssla under ramtiden som är 24 månader före det att 
arbetstagarens ansökan inkommit till Omställningsfonden. En arbetstagare som 
varit förhindrad att arbeta på grund av sådan ledighet som framgår av 9 § lagen om 
grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden kan dock i 
sin ansökan begära att Omställningsfonden ska bortse från denna tid vid prövning 
av kvalifikationsvillkoret. Arbetstagaren ska kunna visa att han eller hon varit 
förhindrad att arbeta på grund av sådan ledighet. 

Ledighet som på arbetstagarens begäran kan bortses ifrån, och därmed är 
överhoppningsbar tid, är följande enligt 9 § lag om grundläggande omställnings- 
och kompetensstöd på arbetsmarknaden: ledighet med föräldrapenningförmåner, 
eller sjukpenning enligt SFB, dagersättning eller dagpenning till totalförsvars-
pliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Detsamma 
gäller om den sökande har fått motsvarande ersättningar i ett land inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet (EES), i Förenade kungariket eller i Schweiz. Även 
tid med omställningsstudiestöd enligt lagen (2022:000) om omställningsstudiestöd 
får bortses ifrån, om inte villkoret samtidigt uppfylls. 

Av anmärkningen till momentets andra stycke beskrivs vilken typ av ledighet  
som enligt lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på 
arbetsmarknaden kan bortses från vid prövning av kvalifikationsvillkoret. Parterna 
har inte haft för avsikt att avtala om annat än vad som framgår av lagen om 
grundläggande omställnings- och kompetensstöd på arbetsmarknaden i fråga om 
vilken tid som kan bortses ifrån vid prövning av kvalifikationsvillkoret.   

Arbetstagaren måste själv, i enlighet med lagen, i ansökan hos Omställnings-
fonden begära att tid med ledighet ska bortses ifrån för att den ska vara 
överhoppningsbar tid.  

Mom. 3   reglerar att det är arbetstagaren som ansöker om grundläggande stöd hos 
Omställningsfonden samt att det är arbetstagaren som ska styrka att kvalifikations-
villkoren är uppfyllda.  

Mom. 4   reglerar att grundläggande stöd som längst ges under ett år efter 
tidpunkten då ansökan beviljats av Omställningsfonden. Ettårsperioden börjar  
inte löpa då ansökan inkommit till Omställningsfonden utan från det att ansökan 
beviljats. Grundläggande stöd ges dock inte efter det att arbetstagaren uppnått den 
ålder då arbetstagaren inte längre har rätt att kvarstå i anställning enligt lagen om 
anställningsskydd. Att stödet ges som längst under ett år innebär att stödet kan ges 
under en kortare period. En arbetstagare kan t.ex. söka stöd endast för rådgivning 
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och vägledning om en viss utbildning och därvid få ett yttrande inför ansökan om 
omställningsstudiestöd. Omställningsfonden bedömer när det grundläggande 
stödet ska avslutas. 

Mom. 5   reglerar att arbetstagare som har tagit del av grundläggande stöd från 
Omställningsfonden eller en annan registrerad omställningsfond behöver uppfylla 
kvalifikationsvillkoren på nytt för att kunna ta del av det grundläggande stödet 
under anställning igen. Arbetstagaren börjar kvalificera sig på nytt först efter det 
att insatsen med grundläggande stöd avslutats hos Omställningsfonden.  

Med registrerad omställningsfond menas såväl den offentliga omställnings-
organisationen som en annan registrerad omställningsfond.  

Om en arbetstagare tagit del av grundläggande stöd under anställningen behöver 
arbetstagaren inte ha uppfyllt ett nytt kvalifikationsvillkor för att ansöka om aktiva 
omställningsinsatser enligt § 14 eftersom det är en ny situation att stå inför 
arbetslöshet. I andra situationer får förvärvsarbete som har legat till grund för ett 
tidigare beslutat stöd inte tillgodoräknas. Kvalifikationskraven för de olika aktiva 
insatserna efter anställning prövas av Omställningsfonden även för tid innan (och 
under) grundläggande stöd under anställning. 

Att det grundläggande stödet kan lämnas under en period av tolv månader från det 
att ansökan har beviljats ger arbetstagare och arbetsgivare utrymme att komma 
överens om när stödtillfällen kan äga rum. 

Avtalet ger ingen rätt till ledighet från arbetet eller rätt till lön om ledighet från 
arbetet beviljas för att delta i insatser inom det grundläggande stödet. 

I det grundläggande stödet kan dock validering ingå och i § 19 Studieledighet 
regleras att utgångspunkten är att arbetstagare som beviljas stöd ska ha möjlighet 
att vara ledig från sin anställning inte bara vid studier utan även vid validering eller 
certifiering utan utbildningsinslag. Arbetstagaren kan ansöka om studieledighet 
och kortvarigt studiestöd för att genomgå en validering. Se vidare § 10 och § 19. 

Offentligt omställningsstudiestöd från CSN 

Omställningsstudiestödet, som betalas ut genom Centrala studiestödsnämnden 
(CSN), riktar sig till anställda som behöver vidareutbilda, omskola eller 
kompetensutveckla sig. Stödet kan maximalt omfatta 44 veckors studier på 
heltid.  

Kvalifikationsvillkoren för omställningsstudiestöd är att arbetstagaren  

a) förvärvsarbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en 
kalendermånad i sammanlagt minst 96 månader, under en ramtid om 14 år  
från och med det kalenderår arbetstagaren fyllde 19 år samt 
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b) förvärvsarbetat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalender-
månad i sammanlagt minst 12 månader under en ramtid av 24 månader före sin 
ansökan om omställningsstudiestöd. 

Enligt lagen kan den studerande få omställningsstudiestöd tidigast från och med 
det år man fyller 27 år. 

Omställningsstudiestödet består av en bidragsdel och ett lån. Det är olika övre 
åldersgräns för bidraget och lånet. Lånet kan man som längst få till och med det 
år man fyller 60 år. Bidraget kan man få till och med året man fyller 62, men 
efter året man fyller 60 år kan man få det som längst i 10 veckor. Bidragsdelen 
motsvarar 80 procent av arbetstagarens lön och kan kombineras med ett lån upp 
till nettoinkomsten. Det finns ett maxbelopp som för bidraget. 

Tiden med omställningsstudiestöd begränsas till 44 heltidsveckor, det vill säga 
ungefär ett år. Det finns ingen inkomstgräns (fribelopp) som begränsar stödet. 
Den som fortsätter arbeta kan dock bara få omställningsstudiestöd för den del av 
tiden, upp till heltid, då inget arbete bedrivs. 

§ 8   Kompletterande studiestöd  

Mom. 1   Kompletterande studiestöd är en kollektivavtalad ersättning som 
kompletterar det offentliga omställningsstudiestödet. 

Mom. 2   reglerar att kompletterande studiestöd kan ges till såväl tillsvidare- 
som tidsbegränsat anställda arbetstagare för samma tid som offentligt 
omställningsstudiestöd utbetalas av CSN förutsatt att utbildningen stärker 
arbetstagarens framtida ställning på arbetsmarknaden och arbetsgivares 
kompetensförsörjning.  

Att kompletterande studiestöd ”kan ges” innebär att det inte är en rättighet att  
få stödet även om arbetstagaren uppfyller kvalifikationsvillkoren. Tillgängliga 
medel i Omställningsfonden kan påverka arbetstagarens möjligheter att beviljas 
kompletterande studiestöd.  

Förutsättningen att utbildningen stärker arbetstagarens framtida ställning på 
arbetsmarknaden och arbetsgivares kompetensförsörjning speglar kraven för att 
beviljas omställningsstudiestöd och innebär i princip ingen ytterligare prövning.  

En förutsättning för att få kompletterande studiestöd är att arbetstagaren är 
studieledig enligt lag (1974:981) om arbetstagares rätt till tjänstledighet vid 
utbildning. Se kapitel 4 § 19 Studieledighet. Om anställningen (och därmed 
studieledigheten) upphör på någon av de grunder som anges i § 15 mom. 2 eller 
om en tidsbegränsad anställning upphör, kan kompletterande studiestöd fortsatt 
utbetalas enligt reglerna i § 15. 
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Kompletterande studiestöd kan beviljas för utbildningar som berättigar till 
offentligt omställningsstudiestöd. Utbildningar som ger rätt till omställnings-
studiestöd är samma utbildningar som ger rätt till ordinarie studiemedel samt 
utbildningar som finansieras av en registrerad omställningsorganisation. 

Om arbetsgivare och arbetstagare inte är överens om annat kan kompletterande 
studiestöd vid deltidsstudier erhållas sammanhängande som längst 30 kalender-
månader. 

Arbetstagaren får kompletterande studiestöd för deltidstider som bedrivs  
under maximalt 30 kalendermånader sammanhängande. Arbetsgivaren och 
arbetstagaren kan dock komma överens om att deltidsstudier med komplet-
terande studiestöd kan bedrivas under längre tid än 30 kalendermånader. 

Arbetstagare som fått kompletterande studiestöd kan återigen beviljas sådant 
stöd om man beviljats omställningsstudiestöd från CSN. 

Mom. 3   reglerar att arbetstagaren själv ansöker om kompletterande studiestöd 
hos Omställningsfonden. Arbetstagaren ska i sin ansökan till Omställnings-
fonden styrka att offentligt omställningsstudiestöd beviljats.  

Anmärkningen till momentet anger att Omställningsfonden, i samband med  
att de yttrar sig över om en utbildning stärker arbetstagarens framtida ställning 
på arbetsmarknaden, ska informera berörd arbetstagare om kompletterande 
studiestöd och kvalifikationsvillkoren för stödet. Syftet med anmärkningen  
är att säkerställa att arbetstagare informeras om möjligheten att ansöka om 
kompletterande studiestöd.  

Omställningsfonden får betala ut kompletterande studiestöd endast om 
arbetstagaren styrker att studier med beviljat omställningsstudiestöd bedrivs. Se 
även § 5, uppgiftsskyldighet. 

Styrks detta senare får omställningsstudiestödet ändå betalas ut, om det finns 
särskilda skäl. Om den studerande avlider innan kompletterande studiestödet  
har betalats ut, är det kompletterande studiestödet som avser tiden efter den 
studerandes bortgång förverkat. 

Mom. 4   reglerar nivån på det kompletterande studiestödet. Det kompletterande 
studiestödet motsvarar ett belopp om 80 procent av arbetstagarens inkomst-
bortfall på lönedelar från 4,5 upp till 5,5 inkomstbasbelopp per år samt 65 
procent av inkomstbortfallet från 5,5 inkomstbasbelopp upp till 12 inkomst-
basbelopp per år.  
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Exempel baserat på 2022 års inkomstbasbelopp: 

Lön Omställningsstudiestöd Kompletterande 
studiestöd 80 % 

Kompletterande 
studiestöd 65 % 

Totalt 
kompletterande 
studiestöd 

Totalt 
studiestöd 

 (80 % upp till 26 625 kr) (80 % mellan 26 626 
kr och upp till 32 
542 kr) 

(65 % mellan 32 543 
kr och upp till 71 
000 kr) 

  

43 800 kr 21 300 kr 4 734 kr 7 318 kr 12 052 kr 33 352 kr 

Med upp till menas upp till och med.  

Kompletterande studiestöd beräknas på samma omfattning som arbetstagaren är 
studieledig och får omställningsstudiestöd för. Den lägsta studietakt som kan ge 
omställningsstudiestöd är 20 procent vilket motsvarar en dag per vecka. Detta 
innebär att kompletterande studiestöd kan ges som lägst på motsvarande nivå. 

Tabellen ovan ska ses som ett ungefärligt exempel. Vid beräkning av 
kompletterande studiestöd följer Omställningsfonden beräkningsgrunden för 
omställningsstudiestöd. 

§ 9   Förlängt studiestöd  

Mom. 1   Förlängt studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid längre studier 
och kan beviljas för arbetstagare som förbrukat det kompletterande studiestödet 
(och därmed också det offentliga omställningsstudiestödet).  

Att förlängt studiestöd ”kan beviljas” innebär att det inte är en rättighet att få 
förlängt studiestöd även om arbetstagaren uppfyller kvalifikationsvillkoren. 
Tillgängliga medel i Omställningsfonden kan påverka arbetstagarens möjligheter 
att beviljas förlängt studiestöd. 

Anmärkningen anger att ”längre studier” avser utbildningar motsvarande minst 
en termin som normalt motsvarar 20-22 studieveckor. Förlängt studiestöd kan 
beviljas för upp till fyra terminer. Den lägsta studietakt som kan ge förlängt 
studiestöd är 20 procent vilket motsvarar en dag per vecka.  

Det är möjligt att studera på halvfart och samtidigt arbeta 80 %, dvs bedriva en 
del av studierna på fritiden. I detta fall kan arbetstagaren inte söka förlängt 
studiestöd om 50 % (motsvarande halvfart) men väl om 20 % då studier bedrivs 
på 20 % av arbetstiden.  

Förlängt studiestöd efter en period av kompletterande studiestöd enligt § 8, 
möjliggör med andra ord ekonomiskt stöd för studier som kan vara upp till 
sammanlagt sex terminer. De första två terminerna kan finansieras genom 
offentligt omställningsstudiestöd och kompletterande studiestöd och övriga 
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terminer kan finansieras med vanligt studiemedel som kompletteras med 
förlängt studiestöd.  

Mom. 2   reglerar att förlängt studiestöd kan ges till tillsvidareanställda 
arbetstagare förutsatt att utbildningen stärker arbetstagarens framtida ställning 
på arbetsmarknaden och sektorns kompetensförsörjning. Med sektorn avses den 
kommunala sektorn, vilket innebär att utbildningens inriktning ska vara sådan 
att kompetensen som arbetstagaren förväntas erhålla ska förmodas komma 
kommun, region eller medlem hos Sobona till gagn. 

En förutsättning för att få förlängt studiestöd är också att arbetstagaren är 
studieledig enligt lag (1974:981) om arbetstagares rätt till tjänstledighet vid 
utbildning.  

Mom. 3   reglerar att arbetstagaren ansöker om förlängt studiestöd hos 
Omställningsfonden. Arbetstagaren ska i sin ansökan till Omställningsfonden 
styrka att studier med beviljat omställningsstudiestöd bedrivits. Detta eftersom 
förbrukat kompletterande studiestöd (och därmed offentligt omställnings-
studiestöd) är ett krav för förlängt studiestöd. Se även § 5, uppgiftsskyldighet. 

Omställningsfonden får betala ut förlängt studiestöd endast om arbetstagaren 
styrker att studier bedrivs enligt studietakt och med studieresultat som berättigar 
till studiemedel. Se även § 5, uppgiftsskyldighet. 

Styrks detta senare får förlängt studiestöd ändå betalas ut, om det finns särskilda 
skäl. Om den studerande avlider innan förlängt studiestöd har betalats ut, är det 
förlängda studiestödet som avser tiden efter den studerandes bortgång förverkat. 

Förlängt studiestöd och kompletterande studiestöd kan tillsammans beviljas för 
högst 24 kalendermånader i taget. Efter 24 kalendermånader krävs därmed ett 
nytt beslut för fortsatta studier med förlängt studiestöd.  

För det fall man ansöker om kompletterande och förlängt studiestöd samtidigt 
kan båda studiestöden beviljas (för maximalt två år) samtidigt om utbildningen 
stärker sektorns kompetensförsörjning.  

Mom. 4   anger att det förlängda studiestödet tillsammans med studiemedel 
motsvarar 70 procent av arbetstagarens lön under de första två terminerna med 
förlängt studiestöd samt 50 procent under de återstående terminerna. 

Det förlängda studiestödet beräknas som om berörd arbetstagare sökt och 
beviljats studiemedel från CSN, oavsett om arbetstagaren tar ut eller har rätt till 
studiemedel. Det förlängda studiestödet beräknas inte på lönedelar över 1,4 
inkomstbasbelopp per månad.  
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Taket för det förlängda studiestödet är fribeloppsgränsen för studiemedel från 
CSN. Förlängt studiestöd beräknas på samma omfattning som arbetstagaren är 
studieledig. (Vid slopad fribeloppsgräns gäller den senast gällande/den 
fribeloppsgräns som skulle ha gällt.)  

Förlängt studiestöd ska följa CSNs modell för ordinarie studiemedel med 
perioder som motsvarar termin och belopp per studievecka. Med studiemedel 
från CSN avses bidragsdel och grundlån, inte tilläggslån.  

Vid beräkning av förlängt studiestöd följer Omställningsfonden beräknings-
grunden för studiestöd. 

Mom. 5   anger att förlängt studiestöd kan som längst ges till och med månaden 
före den arbetstagaren fyller 65 år.  

§ 10   Kortvarigt studiestöd  

Mom. 1   Kortvarigt studiestöd ersätter del av inkomstbortfall vid utbildning 
som omfattar längst en veckas heltidsstudier. 

Vid deltidsstudier kan utbildning som omfattar fem dagar (en veckas studier) 
spridas ut under maximalt fem veckor.  

Detta förtydligas i anmärkningen till momentet där det framgår att en vecka 
motsvarar fem studiedagar och att den lägsta studietakt som kan ge kortvarigt 
studiestöd är 20 procent vilket motsvarar en dag per vecka.  

Det kortvariga studiestödet ska kunna beviljas vid utbildningar som  
stärker arbetstagarens ställning på arbetsmarknaden och arbetsgivares 
kompetensförsörjning. Med arbetsgivare avses här samtliga arbetsgivare på 
arbetsmarknaden. 

Mom. 2   anger att kortvarigt studiestöd kan ges till såväl tillsvidare- som 
tidsbegränsat anställda arbetstagare som uppfyller kvalifikationsvillkoren  
för kompletterande studiestöd (se § 8) förutsatt att utbildningen stärker 
arbetstagarens framtida ställning på arbetsmarknaden och arbetsgivares 
kompetensförsörjning. Då kortvarigt studiestöd inte är kopplat till 
omställningsstudiestöd eller annan ersättning, gör Omställningsfonden en 
oberoende bedömning av detta. Med kvalifikationsvillkor enligt § 8 avses  
därför inte att omställningsstudiestöd utbetalas under utbildning. 

En förutsättning för att få kortvarigt studiestöd är också att arbetstagaren är 
studieledig enligt lag (1974:981) om arbetstagares rätt till tjänstledighet vid 
utbildning.  
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Kortvarigt studiestöd kan åter beviljas arbetstagare som på nytt uppfyllt 
kvalifikationsvillkoren. Förvärvsarbete som har legat till grund för ett tidigare 
beslutat stöd tillgodoräknas inte igen. 

Mom. 3   reglerar att arbetstagaren själv ansöker om kortvarigt studiestöd hos 
Omställningsfonden. Arbetstagaren ska i sin ansökan till Omställningsfonden 
styrka att kvalifikationsvillkoren är uppfyllda. Se även § 5, uppgiftsskyldighet.  

Styrks detta senare får kortvarigt studiestöd ändå betalas ut, om det finns 
särskilda skäl. Om den studerande avlider innan kortvarigt studiestöd har 
betalats ut, är det kortvariga studiestödet som avser tiden efter den studerandes 
bortgång förverkat. 

Mom. 4   reglerar nivån på ersättningen och anger att kortvarigt studiestöd 
motsvarar ett belopp om 70 procent av arbetstagarens lön och beräknas på 
samma omfattning som arbetstagaren är studieledig.  

Kortvarigt studiestöd beräknas inte på lönedelar över 12 inkomstbasbelopp per 
år. 

Mom. 5   reglerar att kortvarigt studiestöd som längst kan ges till och med 
månaden före den då arbetstagaren fyller 65 år. 

§ 11   Förebyggande insatser 

Parterna är överens om att Omställningsfonden är en viktig resurs i arbetet 
med förebyggande insatser. Insatserna kan utföras av Omställningsfonden, 
arbetsgivaren själv eller en annan aktör. 

Omställningsfonden ansvarar för att säkerställa kvaliteten på de insatser som 
ska genomföras. För att få tillgång till medel för förebyggande insatser ska 
arbetsgivaren därför lämna underlag till fonden. Underlaget ska beskriva 
insatsen, antal och yrkesgrupp för de arbetstagare som ska omfattas av den 
föreslagna insatsen, vilken utförare som är avsedd att genomföra den m.m. 
Därtill ska det av underlaget framgå att samverkan skett och protokollförts (se 
mom. 4 nedan).  

Om insatsen utförs av annan än Omställningsfonden, har fonden i uppgift att ge 
råd och stöd till arbetsgivaren. 

Mom. 1   reglerar vad förebyggande insatser kan vara - utbildning, validering, 
handledning/coachning och andra kompetenshöjande insatser för arbetstagare.  

Valideringsinsatser syftar till att identifiera faktiskt kompetensbehov. Validering 
ska göras i relation till fastslagen kompetensstandard (där sådan finns). 
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Förebyggande insatser ska vara kompetenshöjande insatser utöver det som 
normalt anses vara löpande kompetensutveckling inom ramen för arbetstagarens 
befintliga anställning. En förebyggande insats kan, men behöver inte vara, 
utbildning till en annan befattning än den nuvarande.  

Förebyggande insatser ska tillgodose såväl arbetsgivarens kompetensförsörj-
ningsbehov på kort- och/eller lång sikt som arbetstagarens behov av tidig 
omställning genom kompetensutveckling i syfte att öka anställningstryggheten 
hos arbetsgivaren. Någon risk för arbetsbrist eller övertalighet behöver inte 
föreligga.   

Omställningsfonden kan, när så är lämpligt, köpa in utbildning för arbetsgivares 
räkning. Detta kan göras t.ex. för att tillgodose behov av en eller ett fåtal 
utbildningsplatser hos flera olika arbetsgivare.  

Mom. 2   Medel kan ersätta utbildningskostnader, merkostnader vid utbildning, 
t.ex. litteratur, resor, logi m.m., kostnader för handledning/coachning, kostnader 
för annan kompetenshöjande insats eller kostnader för samordning av 
förebyggande insatser. 

Medel för förebyggande insatser kan användas till kostnader för utbildning eller 
annan kompetenshöjande insats. Om en utbildning genomförs genom att en 
arbetstagare utbildar kollegor (t.ex. som handledare) kan medel för 
förebyggande insatser användas till lönekostnader för den arbetstagare som 
håller i utbildningen.  

Förebyggande medel kan inte användas till lönekostnader för den arbetstagare 
som går en utbildning eller till lönekostnader för en vikarie om en sådan behöver 
anställas när ordinarie arbetstagare genomgår utbildning.  

Det är viktigt att på förhand klargöra förutsättningarna för deltagande i en 
förebyggande insats. Arbetstagaren kan under en utbildningsinsats beviljas 
ledighet enligt AB/BBs bestämmelse om ”Ledighet för studier” eller 
Studieledighetslagen. Arbetsgivaren kan även bevilja arbetstagaren ledighet med 
bibehållen lön eller del av lön enligt samma bestämmelse i AB/BB.  

En förebyggande insats ska tillgodose arbetsgivarens kompetensbehov och öka 
arbetstagarens anställningstrygghet hos arbetsgivaren. En förebyggande insats 
kan kombineras med studiestöd enligt avtalet förutsatt att den förebyggande 
insatsen dessutom stärker arbetstagarens ställning på övrig arbetsmarknad med 
beaktande av arbetsmarknadens behov.  

Arbetstagaren väljer själv om man vill ansöka om studieledighet och studiestöd 
för en utbildning (oavsett om utbildningen är en förebyggande insats eller inte). 
Utbildningen kan berättiga till omställningsstudiestöd om arbetsgivaren köper in 
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en utbildning eller utbildningsplatser med förebyggande medel inom det 
reguljära utbildningsväsendet eller om Omställningsfonden köper in en 
utbildning för en eller flera arbetsgivares räkning. Om studieledighet är en 
förutsättning för deltagande i den förebyggande insatsen samt om kurslitteratur, 
resor och/eller logi bekostas av förebyggande medel ska detta framgå.  

Exempel 

Arbetsgivaren ser att handläggare med viss inriktning kommer att vara ett 
bristyrke på grund av kommande pensionsavgångar. Extern rekrytering är inte 
möjlig då det redan är ett bristyrke på arbetsmarknaden i stort. Det finns ett antal 
handläggare och administratörer hos arbetsgivaren som visat intresse för 
kompetensutveckling utanför nuvarande befattning. Genom en tvåårsutbildning 
(YH) skulle arbetstagarna få erforderlig kompetens för att klara bristyrket och 
stärka sin anställningstrygghet hos arbetsgivaren.  

Arbetsgivaren samverkar inför den förebyggande insats om att erbjuda möjlighet 
till utbildning av befintliga arbetstagare. Arbetsgivaren avser att söka medel för 
att köpa utbildningsplatser. Erbjudandet kan ges under förutsättning att 
arbetstagaren är ledig enligt Studieledighetslagen.  

Arbetstagare som uppfyller villkoren kan söka omställningsstudiestöd  
och kompletterande studiestöd för första året och ordinarie studiestöd och 
förlängt studiestöd för andra året. För det fall arbetstagaren väljer att söka 
omställningsstudiestöd och kompletterande studiestöd samt förlängt studiestöd 
kan Omställningsfonden bevilja det kompletterande samt det förlängda 
studiestödet för hela utbildningen på en gång (eftersom samtligt ryms inom 24 
månader).  

Mom. 3   anger att förebyggande insatser kan omfatta tillsvidareanställda  
och tidsbegränsat anställda arbetstagare. Avtalet ger inte arbetstagare rätt till 
förebyggande insatser. Det är arbetsgivarens verksamhetsbehov som ligger till 
grund för vilka insatser som genomförs och vilka som omfattas av insatserna. 
Även arbetstagarens behov av kompetens- och omställningsinsatser ska beaktas. 
Förebyggande insatser ska så som beskrivs i mom.1 tillgodose såväl 
arbetsgivarens kompetensförsörjningsbehov på kort- och/eller lång sikt som 
arbetstagarens behov av tidig omställning genom kompetensutveckling i syfte 
att öka anställningstryggheten hos arbetsgivaren.  

Mom. 4   Arbetsgivaren kan ta del av medel för förebyggande insatser genom 
ansökan eller genom avrop av medel (se § 3).  

Utifrån verksamhetens behov och för att stärka arbetstagarens anställnings-
trygghet hos arbetsgivaren kan arbetsgivaren arbeta med förebyggande insatser.  
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Innan arbetsgivaren beslutar att ansöka om medel för förebyggande insatser ska 
lokala parter i samverkan eller vid förhandling enligt medbestämmandelagen 
(MBL) genom diskussion och analys identifiera vilka insatser som kan vara 
aktuella för arbetsgivaren att söka medel för. Samverkan om förebyggande 
insatser ska protokollföras och ske innan arbetsgivaren ansöker om medel för 
förebyggande insatser. Av ansökan till Omställningsfonden ska det framgå att 
samverkan skett.  

Det ligger i respektive parts ansvar att i samverkan medverka genom egna 
förberedelser och aktivt deltagande. Arbetsgivaren och de lokala arbetstagar-
organisationerna har ett gemensamt      ansvar för att medel för förebyggande 
insatser används på ett sådant sätt att  verksamhetens behov beaktas samtidigt 
som arbetstagarens behov av tidig omställning genom kompetensutveckling 
tillgodoses. Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna ska 
eftersträva att finna samarbetsformer som stödjer kompetensförsörjning och 
tidig omställning. Exempelvis kan samverkan avse insatser som planeras för en 
längre period istället för inför varje ansökan om medel. 

Arbetsgivaren ska årligen tillse att en uppföljning genomförs av förebyggande 
insatser och hur medel har använts. Uppföljningen ska redovisas för de lokala 
arbetstagarorganisationerna. Hur detta ska ske avgörs lokalt. Omställnings-
fonden kan stötta i detta, se mom. 5 nedan.  

De lokala parterna har ett gemensamt ansvar – med arbetsgivaren som  
ytterst ansvarig – för att de beviljade omställningsmedlen används utifrån 
verksamhetens behov samtidigt som den enskilda arbetstagaren får möjlighet  
till kompetensutveckling så att anställningstryggheten hos arbetsgivaren ökar.  

Exempel 

Lokala parter samverkar (eller förhandlar enligt MBL) om en förebyggande 
insats (aktivitet). Insatsen handlar om utbildning för en yrkesgrupp (eller en 
individ). Utbildningen kan ge omställningsstudiestöd. Berörd lokal 
arbetstagarorganisation för yrkesgruppen och arbetsgivaren kan vara överens  
om att utbildningen kommer att stärka individens framtida ställning på 
arbetsmarknaden och att kompetensutvecklingen är utöver det som normalt 
anses vara löpande kompetensutveckling inom den befintliga anställningen. 
Omställningsfonden ska då presumera att det stämmer men kan göra en annan 
bedömning. Om parterna inte är överens enligt ovan kan arbetsgivaren ansöka 
om medel för förebyggande insatser och fonden prövar ansökan.  

Mom. 5   anger att Omställningsfonden kan ge arbetsgivare och lokala 
arbetstagarorganisationer stöd och vägledning i arbetet med förebyggande 
insatser.  
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Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna kan i det lokala arbetet 
med förebyggande insatser söka stöd från Omställningsfonden. Parterna kan 
härigenom ta del av sakkunskap och få inspiration i syfte att stimulera till en 
användning av medlen som bidrar till eller underlättar omställning i den egna 
verksamheten. 

Omställningsfonden ska ta fram underlag till arbetsgivare och lokala 
arbetstagarorganisationer inför den årliga uppföljningen av hur förebyggande 
medel har använts.  

Underlaget innehåller information om hur medlen har använts för arbetsgivarens 
kompetensförsörjning och medarbetares kompetensutveckling. I detta ingår 
eventuell information om studiestöd.  

Omställningsfonden kan, på initiativ av en eller flera arbetsgivare, anordna och 
genomföra förebyggande insatser. 

§ 12   Samtal om kompetens för tidsbegränsat anställd arbetstagare  

Tidsbegränsat anställd arbetstagare som själv tar initiativ till samtal om 
kompetens har rätt till ett sådant samtal. Arbetsgivaren kan också ta initiativ till 
sådant samtal.  
Samtalets innehåll är inte reglerat. Exempel på innehåll kan vara verksamhetens 
behov av kompetens, vilka krav som ställs för att komma ifråga för en 
tillsvidareanställning hos arbetsgivaren, arbetstagarens behov av kompetens-
utveckling, möjligheten till stöd från Omställningsfonden med mera.  
Vad gäller arbetsgivarens informationsskyldighet om avtalet till såväl 
tillsvidareanställd som tidsbegränsat anställd arbetstagare se § 4. 
Frågor kopplade till kompetens diskuteras i regel mellan arbetsgivare och 
arbetstagare inom ramen för annat regelverk, till exempel i samband med 
medarbetarsamtal eller motsvarande. Bestämmelsen syftar till att säkerställa att 
även tidsbegränsat anställda arbetstagare bereds möjlighet till samtal om 
kompetens. Samtalet ska dokumenteras. Formen för detta regleras inte i avtalet.  

§ 13   Strategiskt stöd  

Omställningsfonden kan ge stöd och vägledning till arbetsgivare vid arbete  
med strategisk kompetensförsörjning. Strategiskt stöd kan vara stöd i behovs- 
och omvärldsanalys, att konkretisera framtida kompetensbehov, kompetens-
inventering, framtagande av kompetensstrategi samt att sätta mål och 
uppföljning av dessa.  

Bestämmelsen har tillkommit för att ge arbetsgivare tillgång till stöd från 
Omställningsfonden i strategiska kompetensfrågor.  
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Omställningsfonden kan också ge stöd så att medel för förebyggande insatser 
kan nyttjas som en del i arbetsgivarens strategiska kompetensförsörjning. 

Kapitel 3   Insatser och stöd vid avslut av anställning  

§ 14   Aktiva omställningsinsatser  

Aktiva omställningsinsatser omfattar grundläggande och förstärkt stöd samt 
utökade insatser.  

Mom. 1   första stycket tydliggör att begreppet aktiva omställningsinsatser i avtalet 
inkluderar såväl grundläggande och förstärkt stöd som utökade insatser. 
Uppdelningen av de aktiva insatserna beror på att utökade insatser har andra 
kvalifikationsvillkor och tillämpningsområde jämfört med det grundläggande och 
förstärkta stödet.  

Av andra och tredje stycket framgår att de aktiva insatsernas innehåll och 
omfattning utformas individuellt och därmed kan skilja sig åt mellan olika 
arbetstagare samt att en individuell plan upprättas efter överenskommelse mellan 
arbetstagaren och Omställningsfonden. 

Av fjärde stycket framgår vad det grundläggande respektive förstärkta stödet kan 
bestå av samt att det är Omställningsfonden som avgör om behov av förstärkt stöd 
föreligger. Att det står ”kan bestå av” är kopplat till den individuella utformningen 
och innebär att alla arbetstagare inte får ta del av samtliga tjänster som kan ingå i 
det grundläggande respektive förstärkta stödet. 

Förstärkt stöd är ett förstärkt grundläggande stöd och kan till exempel innebära 
fördjupad rådgivning eller stöd i kontakt med myndigheter. Även det förstärkta 
stödet utformas individuellt efter bedömning av fonden. Förstärkt stöd ges bara i 
vissa fall. 

Det förstärkta stödet ges som huvudregel, liksom det grundläggande stödet, längst 
under ett år efter att anställningen upphört. Det förstärkta stödet kan, efter 
individuell bedömning av fonden, ges under längre tid än ett år, dock som längst 
under två år efter att anställningen upphört. En förlängning kan bli aktuell i de fall 
då arbetstagare inte har möjlighet att ta del av insatser i samband med att 
anställningen upphör på grund av sjukdom. Det är dock samma förstärkta stöd som 
ges oavsett om man tar del av det i samband med att anställningen upphör eller om 
man tar del av det senare. 

Det är viktigt att poängtera att det förstärkta stödet inte handlar om att 
Omställningsfonden tar över ansvar från aktörer som Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, sjukvården eller arbetsgivaren. Omställningsfonden kan 
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stötta individen i processen, men det formella ansvaret förändras inte.  

Angående anmärkningen till fjärde stycket, se kommentaren till § 7 mom. 1 
anmärkningen.  

Av femte stycket framgår att utökade insatser är insatser utöver det grundläggande 
och förstärkta stödet. De utökade insatserna utformas också individuellt utifrån 
arbetstagarens förutsättningar och behov vilket innebär att alla arbetstagare inte får 
ta del av samtliga tjänster som kan ingå i det. 

Mom. 2   första stycket reglerar att såväl tidsbegränsat anställda som tillsvidare-
anställda arbetstagare vars anställning ska eller har upphört på grund av arbetsbrist 
eller sjukdom kan få grundläggande stöd. Bestämmelsen innebär att stöd inte får 
lämnas till den som sägs upp av andra personliga skäl än sjukdom. Den som t.ex. 
missköter sig och därigenom förlorar sitt arbete omfattas inte av målgruppen och 
kan därmed inte få stöd. Även en tidsbegränsad anställning kan upphöra på grund 
av arbetsbrist eller sjukdom före den avtalade anställningstidens slut och 
tidsbegränsat anställda omfattas av stödet. 

Anställningen kan ha upphört genom arbetsgivarens uppsägning, genom en 
överenskommelse mellan arbetsgivaren och arbetstagaren eller genom att en 
tidsbegränsad anställning löpt ut. Om den tidsbegränsade upphört på grund av 
arbetsbrist ska det vara på arbetsgivarens initiativ. Det är tillräckligt om den 
enskilde kan visa att anställningen har avslutats på initiativ av arbetsgivaren, t.ex. 
genom att visa ett besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att 
fortsätta. Om arbetstagaren erbjudits fortsatt tidsbegränsad anställning eller 
tillsvidareanställning men tackat nej till denna har anställningen inte upphört på 
grund av arbetsbrist. Om anställningen upphör genom en överenskommelse på 
grund av arbetsbrist förutsätts att det finns en konstaterad övertalighet, att 
arbetsgivaren kan undvika att säga upp en annan arbetstagare på grund av 
arbetsbrist och därmed att anställningen upphör på initiativ av arbetsgivaren. 

Det ställs inte samma krav på att en anställning som upphör till följd av sjukdom 
ska ha avslutats på initiativ av arbetsgivaren. Exempelvis kan den enskilde 
personen ha varit i kontakt med sjukvården eller andra aktörer och där det har 
framkommit olika skäl till att anställningen bör upphöra till följd av sjukdom. För 
sådana situationer kan det vara motiverat att den enskilde får stöd även om det är 
han eller hon som har tagit initiativ till anställningens upphörande. 

Tidsbegränsade anställningar presumeras ha löpt ut på grund av arbetsbrist. Om en 
tidsbegränsad anställning löpt ut och arbetstagaren inte erbjuds fortsatt anställning 
på grund av t.ex. otillbörligt uppträdande anses anställningen inte ha upphört på 
grund av arbetsbrist. Se vidare redogörelsetexten till mom. 7 a). Någon rätt till stöd 
enligt avtalet föreligger i sådant fall inte.  



 § 180 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) - KS-2022/656-1 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) : 5. Partsgemensam kommentar till Överenskommelse om Kompetens- och omställnignsavtal i lydelse 2022-10-01.pdf

23 

Av andra stycket framgår att förstärkt stöd kan ges till såväl tidsbegränsat som 
tillsvidareanställda arbetstagare som har särskilda behov av stöd på grund av 
sjukdom. Omställningsfonden bedömer om behov av förstärkt stöd finns på grund 
av sjukdom. Bedömningen kan ske under det inledande kartläggningssamtalet. 
Anställningen behöver inte ha upphört på grund av sjukdom. Omställningsfonden 
kan göra bedömningen att särskilt behov av förstärkt stöd på grund av sjukdom 
finns även om anställningen har upphört på grund av arbetsbrist.  

Med förstärkt stöd avses förstärkt grundläggande stöd, inte utökade insatser, även 
om innehållet i de respektive stöden inte har en skarp skiljelinje då de utformas 
individuellt efter arbetstagarens behov och Omställningsfondens bedömning.  

Förstärkt stöd ges endast till arbetstagare vars anställning helt ska eller har 
upphört. Om arbetstagaren accepterat omplacering till en anställning med lägre 
sysselsättningsgrad kan arbetstagaren ansöka om grundläggande stöd under 
anställningen. Om skälet till en uppsägning, en överenskommelse eller att  
en tidsbegränsad anställning inte fortsätter är otillbörligt uppträdande ska 
arbetstagaren inte ges grundläggande eller förstärkt stöd. Se vidare redogörelse-
texten till mom. 7 a). 

Förvärvsarbetet som kvalificerar för det grundläggande och förstärkta stödet kan 
ha utförts hos arbetsgivare utanför sektorn om arbetstagarens senaste anställning 
före ansökan är eller har varit hos kommunal arbetsgivare enligt § 2. 

Angående tredje och fjärde stycket, inklusive anmärkningen till respektive stycke, 
se även kommentaren till § 7 mom. 2.  

Mom. 3   reglerar i första stycket tillämpningsområde och kvalifikationsvillkor för 
de utökade insatserna.  

Av avtalets delmoment a) framgår att anställningen kan upphöra på grund  
av arbetsbrist genom uppsägning eller en överenskommelse. Vid en överens-
kommelse enligt a) ska skälet till att anställningen upphör vara arbetsbrist vilket 
förutsätter att det finns en konstaterad övertalighet och att arbetsgivaren kan 
undvika att säga upp en annan arbetstagare på grund av arbetsbrist genom att 
arbetsgivaren och arbetstagaren träffar överenskommelsen.  

För att ha rätt till utökade insatser enligt mom. 3 b) då anställningen upphör pga 
sjukdom krävs förutom kvalifikationsvillkoren i mom. 3 att arbetsgivaren har 
fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och att eventuella omplaceringsmöjligheter 
är uttömda. Arbetsgivaren kan ha lämnat ett omplaceringserbjudande som 
arbetstagaren har tackat nej till. Att arbetstagaren tackar nej kan innebära att 
arbetsgivaren har saklig grund för uppsägning. Istället för att arbetsgivaren säger 
upp kan arbetsgivaren och arbetstagaren ingå en överenskommelse om 
anställningens avslut vilken innebär att inget tvist råder om anställningens 
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upphörande. Skälet till anställningens upphörande ska vara sjukdom eller skada. 
Överenskommelse om att arbetstagaren får aktiva insatser från Omställnings-
fonden vid avslut av anställningen pga andra personliga skäl är inte möjligt, se 
mom. 7 a).  

Grundläggande stöd (och eventuellt förstärkt stöd) enligt §14 mom. 1 och mom. 2 
ges inte heller om anställningen upphört pga andra personliga skäl än sjukdom, se 
mom. 7 a). Notera dock att grundläggande stöd (och eventuellt förstärkt stöd) 
enligt §14 mom. 1 och mom. 2 ges då anställningen har upphört pga sjukdom 
oavsett om det skett genom uppsägning, överenskommelse eller genom att en 
tidsbegränsad anställning löpt ut.  

Andra stycket och de två första anmärkningarna till stycket reglerar vilken 
anställningstid i tidsbegränsade anställningar som en arbetstagare med 
tillsvidareanställning får tillgodoräkna sig för att uppfylla kvalifikationsvillkoret. 

Den tredje anmärkningen till stycket klargör att tillsvidareanställd arbetstagare 
som kvalificerat sig för utökade insatser behåller det skyddet om arbetstagaren i 
samband med en övertalighetssituation omplaceras till en tidsbegränsad 
anställning. Om den tidsbegränsade anställningen upphör kan arbetstagaren få 
utökade insatser. 

Att arbetstagare som byter anställning genom en verksamhetsövergång får 
tillgodoräkna sig anställningstid hos överlåtande arbetsgivare framgår som ovan 
redovisats av en anmärkning till § 2. Arbetet som ligger till grund för att uppfylla 
kvalifikationsvillkoret ska, förutom vid verksamhetsövergång, ha intjänats hos en 
och samma arbetsgivare.  

Arbetstagare som i en övertalighetssituation accepterat omplacering till lägre 
sysselsättningsgrad har inte rätt till aktiva omställningsinsatser. Arbetstagare som 
har accepterat en anställning med lägre sysselsättningsgrad är dock fortfarande 
anställd och kan ansöka om grundläggande stöd. 

Mom. 4   reglerar att det är arbetstagaren som ansöker om aktiva omställnings-
insatser hos Omställningsfonden samt att det är arbetstagaren som ska styrka att 
kvalifikationsvillkoren är uppfyllda. Vad gäller arbetsgivarens informations-
skyldighet om avtalet till arbetstagare se § 4. 

Mom. 5   första stycket reglerar att aktiva omställningsinsatser utifrån 
arbetstagarens behov ska erbjudas så tidigt som möjligt. Med hänsyn tagen  
till verksamhetens krav ska arbetstagaren beredas möjlighet att ta del av dessa 
redan under uppsägningstiden. Med uppsägningstid jämställs inte tid efter 
underrättelse om att en tidsbegränsad anställning ska upphöra. Däremot kan  
en projektanställning enligt AB upphöra med uppsägningstid. 
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Enligt avtalet är det inte en rättighet att vara ledig från sin anställning för att delta i 
aktiva omställningsinsatser under uppsägningstiden. Eftersom omställningsavtalet 
ska underlätta för den som är uppsagd att hitta ny sysselsättning bör arbetsgivaren i 
möjligaste mån bereda arbetstagaren möjlighet att vara ledig från sin anställning 
för att dela i aktiva omställningsinsatser. Om arbetstagare beviljas ledighet från 
anställningen under uppsägningstiden ger avtalet inte rätt till ledighet med lön 
förutom för arbetstagare som uppfyller kvalifikationskraven för utökade insatser, 
se vidare kommentaren till § 16. (I 14 § 2 st LAS regleras arbetstagares rätt till 
skälig ledighet under uppsägningstiden med bibehållna anställningsförmåner för 
att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete.) 

Andra stycket reglerar att aktiva omställningsinsatser som längst ges under ett år 
efter att anställningen har upphört. Att stödet ges som längst under ett år innebär 
att stödet kan ges under en kortare period. Omställningsfonden bedömer när det 
grundläggande och förstärkta stödet avslutas.  

Aktiva omställningsinsatser (inklusive utökade insatser för dem som kvalificerat 
sig för dessa) kan dock, för arbetstagare som omfattas av förstärkt stöd, ges under 
två år efter att anställningen har upphört om det finns särskilda skäl. Med särskilda 
skäl avses att berörd arbetstagare på grund av sjukdom eller ohälsa inte har kunnat 
tillgodogöra sig stödet inom tidsperioden och att det finns insatser som kan stärka 
arbetstagarens möjligheter att få ett nytt arbete om tiden förlängs. Omställnings-
fonden bedömer om särskilda skäl finns.  

Av tredje stycket framgår att aktiva omställningsinsatser oavsett ovan inte ges efter 
det att arbetstagaren uppnått den ålder då arbetstagaren inte längre har rätt att 
kvarstå i anställning enligt LAS. 

Mom. 6   första stycket reglerar att arbetstagare som har tagit del av 
grundläggande eller förstärkt stöd från Omställningsfonden eller en annan 
registrerad omställningsfond behöver uppfylla kvalifikationsvillkoren på nytt för 
att kunna ta del av det grundläggande eller förstärkta stödet igen. Med registrerad 
omställningsfond menas också den offentliga omställningsorganisationen eller en 
annan registrerad omställningsfond. Om en arbetstagare tagit del av grundläggande 
stöd under anställningen enligt § 7 behöver arbetstagaren inte ha uppfyllt ett nytt 
kvalifikationsvillkor för att ansöka om aktiva omställningsinsatser eftersom det är 
en ny situation att stå inför arbetslöshet. Kvalifikationskraven för de olika aktiva 
insatserna prövas av Omställningsfonden även för tid innan (och under) 
grundläggande stöd under anställning.   

Omställningsfonden kan bedöma att nytt kvalifikationsvillkor inte behöver 
uppfyllas utan att det grundläggande stödet ska fortsätta för en arbetstagare som 
tillfälligt lämnat stödinsatsen, t.ex. för ett kortare arbete, om det inte har gått längre 
tid än 12 månader från det att anställningen upphört. För förstärkt stöd kan denna 
period vara upp till 24 månader från det att anställningen upphört. 
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Andra stycket reglerar ett efterskydd för arbetstagare som kvalificerat sig för 
utökade insatser. Efterskyddet innebär att arbetstagen kan återkomma i aktiva 
insatser inom 12 månader från den tidpunkt anställningen har upphört.  

Mom. 7   reglerar när arbetstagare inte har rätt till aktiva omställningsinsatser trots 
att villkoren för dessa i övrigt är uppfyllda. Av delmoment a) kan utläsas att om 
skälet till en uppsägning, en överenskommelse eller att en tidsbegränsat anställning 
inte fortsätter är otillbörligt uppförande från arbetstagaren ska arbetstagaren inte  
få del av aktiva omställningsinsatser. Av delmoment b) framgår att arbetstagare  
som sagts upp på grund av arbetsbrist eller ingått en överenskommelse om 
anställningen upphörande före detta avtals ikraftträdande inte omfattas av aktiva 
omställningsinsatser enligt detta avtal.  

Mom. 8   reglerar när arbetstagaren inte har rätt till utökade insatser trots att 
villkoren för dessa i övrigt är uppfyllda.  

Det framgår även av punkt 1 i Centrala och lokala protokollsanteckningar, bilaga 
2, att den som omfattas av KOM-KR i lydelse 2020-05-01 inte omfattas av detta 
avtal. 

§ 15   Kompletterande studiestöd efter anställning  

Kompletterande studiestöd kan beviljas för utbildningar som berättigar till 
offentligt omställningsstudiestöd. Utbildningar som kan ge rätt till 
omställningsstudiestöd är samma utbildningar som ger rätt till andra studiestöd 
samt utbildningar som finansieras av en omställningsorganisation. 

Mom. 1   Kompletterande studiestöd kompletterar offentligt omställnings-
studiestöd. Se kommentaren till § 8.  

Mom. 2   reglerar kvalifikationsvillkor för kompletterande studiestöd efter 
anställningen.  

Momentet anger att kompletterande studiestöd kan ges för samma tid som 
offentligt omställningsstudiestöd utbetalas av CSN förutsatt att utbildningen 
stärker arbetstagarens framtida ställning på arbetsmarknaden och arbetsgivares 
kompetensförsörjning. Med arbetsgivare avses här samtliga arbetsgivare på 
arbetsmarknaden. 

Att kompletterande studiestöd ”kan ges” innebär att det inte är en rättighet att  
få kompletterande studiestöd även om arbetstagaren uppfyller kvalifikations-
villkoren. Tillgängliga medel i Omställningsfonden kan påverka arbetstagarens 
möjligheter att beviljas kompletterande studiestöd.  
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Förutsättningen att utbildningen stärker arbetstagarens framtida ställning på 
arbetsmarknaden och arbetsgivares kompetensförsörjning speglar kraven för att 
beviljas omställningsstudiestöd och innebär i sig ingen ytterligare prövning.  

Stödet kan ges till tillsvidareanställd arbetstagare med sammanhängande 
anställning enligt HÖK/AB eller BÖK/BB med minst 40 % sysselsättningsgrad 
hos arbetsgivaren sedan minst ett år vid uppsägningstidpunkten eller tidpunkten 
för överenskommelsens tecknande och vars anställning upphört på grund av 
arbetsbrist eller ohälsa.  

För att uppnå kvalifikationsvillkoret får en tillsvidareanställd arbetstagare 
tillgodoräkna sig direkt ansluten anställningstid i en eller flera tidigare 
tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren, förutsatt att uppehållet mellan 
respektive anställning är högst sju kalenderdagar. Motsvarande gäller då 
anställningen har övergått till en tillsvidareanställning enligt 5 a § LAS.  

Momentets första två anmärkningar tar sikte på anställning i skola. Den första 
anmärkningen anger att visstidsanställning för hel höst- eller vårtermin i 
bestämmelsens sammanhang omfattar sex månader. Den andra anmärkningen 
anger att en arbetstagare som påbörjar en tillsvidareanställning vid starten av 
den termin som följer direkt efter det att han eller hon haft en tidsbegränsad 
visstidsanställning som avsett hel höst- eller vårtermin, ska vid tillämpningen av 
bestämmelsen anses ha påbörjat tillsvidareanställningen i direkt anslutning till 
den tidigare visstidsanställningen. 

Anställningen ska ha upphört antingen genom uppsägning på grund av 
arbetsbrist, genom en överenskommelse mellan arbetstagaren och arbetsgivaren 
pga arbetsbrist eller sjukdom, eller genom att arbetstagaren vid en övertalighets-
situation accepterat en anställning med lägre sysselsättningsgrad. Arbetstagare 
vars anställning upphört genom uppsägning pga sjukdom kan inte få 
kompletterande studiestöd.  

Momentets tredje anmärkning anger att en överenskommelse ska syfta till att 
undvika uppsägning på grund av arbetsbrist i samband med en dokumenterad 
arbetsbristsituation. Detta kan styrkas genom t.ex. MBL-protokoll. Om inte 
överenskommelse träffats hade någon annan blivit uppsagd på grund av 
arbetsbrist. 

Enligt momentets tredje anmärkning ska en överenskommelse vid sjukdom  
syfta till att undvika uppsägning pga sjukdom. Med överenskommelse avses en 
överenskommelse enligt § 14 mom. 3 b).  

En arbetstagare som i en arbetsbristsituation accepterar en omplacering till en 
tidsbegränsad anställning jämställs med en tillsvidareanställd arbetstagare. Detta 
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innebär att arbetstagaren kan beviljas kompletterande studiestöd när den 
tidsbegränsade anställningen upphör på grund av arbetsbrist.  

Om en arbetstagare som beviljats omställningsstudiestöd enligt denna 
bestämmelse får en anställning, och av den nya arbetsgivaren beviljas 
studieledighet för att avsluta utbildningen, kan kompletterande studiestöd 
fortsatt utbetalas enligt reglerna i § 8. 

Mom. 3   anger att arbetstagaren ansöker om kompletterande studiestöd hos 
Omställningsfonden. Arbetstagarens ska i sin ansökan till Omställningsfonden 
styrka att omställningsstudiestöd beviljats. Se även § 5, uppgiftsskyldighet. 

Omställningsfonden får betala ut kompletterande studiestöd endast om 
arbetstagaren styrker att studier med beviljat omställningsstudiestöd bedrivs.  
Se även § 5, uppgiftsskyldighet. 

Styrks detta senare får omställningsstudiestödet ändå betalas ut, om det finns 
särskilda skäl. Om den studerande avlider innan kompletterande studiestödet har 
betalats ut, är det kompletterande studiestödet som avser tiden efter den 
studerandes bortgång förverkat. 

Mom. 4   reglerar nivån på det kompletterande studiestödet efter anställning. 
Det kompletterande studiestödet motsvarar ett belopp om 80 procent av 
arbetstagarens inkomstbortfall på lönedelar från 4,5 upp till 5,5 
inkomstbasbelopp per år samt 65 procent av inkomstbortfallet från 5,5 
inkomstbasbelopp upp till 12 inkomstbasbelopp per år. 

Exempel baserat på 2022 års inkomstbasbelopp: 

Lön Omställningsstudiestöd Kompletterande 
studiestöd 80 % 

Kompletterande 
studiestöd 65 % 

Totalt 
kompletterande 
studiestöd 

Totalt 
studiestöd 

 (80 % upp till 26 625 kr) (80 % mellan 26 626 
kr och upp till 32 
542 kr) 

(65 % mellan 32 543 
kr och upp till 71 
000 kr) 

  

43 800 kr 21 300 kr 4 734 kr 7 318 kr 12 052 kr 33 352 kr 

Med upp till menas upp till och med.  

Kompletterande studiestöd beräknas på samma omfattning som arbetstagaren får 
omställningsstudiestöd för. Den lägsta studietakt som kan ge omställningsstudie-
stöd är 20 procent vilket motsvarar en dag per vecka. Detta innebär att 
kompletterande studiestöd kan ges som lägst på motsvarande nivå. 
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Tabellen ovan ska ses som ett ungefärligt exempel. Vid beräkning av 
kompletterande studiestöd följer Omställningsfonden beräkningsgrunden för 
omställningsstudiestöd. 

§ 16   Ersättning under ledighet från arbetet 

Mom. 1   anger att ersättning under ledighet från arbetet gäller för 
arbetstagare som uppfyller kvalifikationsvillkoren för utökade insatser (se 
kommentaren till § 14 mom. 3).  

Ersättningen motsvarar utebliven fast kontant lön enligt AB eller BB.   

Mom. 2   reglerar att arbetstagaren ansöker om ersättning från Omställnings-
fonden vilket innebär att ersättningen finansieras av premien enligt § 20 (se 
kommentaren till § 20). Vidare reglerar momentet att arbetstagaren ska ansöka 
om ersättningen hos Omställningsfonden och styrka lönebortfallet för att kunna 
ta del av ersättningen.  

§ 17   Särskild omställningsersättning  

Mom. 1   reglerar att särskild omställningsersättning ersätter del av 
inkomstbortfall då rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning inte 
föreligger på grund av att arbetstagaren deltar i aktiva omställningsinsatser. 

Det är viktigt att betona att arbetstagare som är ansluten till en arbetslöshets-
kassa ska ha ansökt om arbetslöshetsersättning innan det kan bli aktuellt med 
särskild omställningsersättning, eftersom arbetstagaren annars riskerar att gå 
miste om arbetslöshetsersättning som han eller hon skulle vara berättigad till. 

Mom. 2   anger att särskild omställningsersättning ges till tillsvidareanställd 
arbetstagare vars anställning upphört pga arbetsbrist (ej pga sjukdom) genom 
en uppsägning eller en överenskommelse. Arbetstagaren ska också uppfylla 
kvalifikationsvillkoren för utökade insatser.   
Mom. 3   reglerar ansökningsförfarandet. Det är arbetstagare som ansöker om 
ersättning hos Omställningsfonden. Momentet reglerar även att arbetstagaren i 
samband med ansökan ska styrka att arbetslöshetsersättning inte betalas ut för 
den period som arbetstagaren deltagit i aktiva omställningsinsatser. Parterna  
har inte närmare reglerat detta utan överlåtit den praktiska hanteringen till 
Omställningsfonden. Arbetstagare som inte är ansluten till en arbetslöshetskassa 
har i motsvarande situation rätt till särskild omställningsersättning. 

Mom. 4   reglerar ersättningens storlek.  
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Taket för ersättningen innebär att den särskilda omställningsersättningen inte 
beräknas på lönedelar över 1,4 inkomstbasbelopp per månad. Ersättningen 
beräknas på den del som arbetstagaren är arbetssökande.  

Mom. 5   reglerar det antal kalenderdagar under vilka särskild omställnings-
ersättning betalas ut. 60 kalenderdagar motsvarar i praktiken 43 ersättnings-
dagar.  

§ 18   Kompletterande omställningsersättning  

Mom. 2   anger att kompletterande omställningsersättning ges till 
tillsvidareanställd arbetstagare vars anställning upphört pga arbetsbrist (ej pga 
sjukdom) genom en uppsägning eller en överenskommelse. Arbetstagaren ska 
som huvudregel haft en sammanhängande anställning enligt HÖK/AB eller 
BÖK/BB hos en och samma arbetsgivare sedan minst 5 år. 

Anmärkningen reglerar vad arbetsgivaren behöver styrka på begäran av 
Omställningsfonden för det fall anställningen upphört genom en överens-
kommelse. Arbetsgivaren ska, på begäran av Omställningsfonden, styrka den 
arbetsbristsituation som föranledde överenskommelsen. Detta kan styrkas 
genom t.ex. ett MBL-protokoll. Om inte överenskommelse träffats hade någon 
annan blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. 

En tillsvidareanställd arbetstagare som tackat ja till en tidsbegränsad anställning 
för att undvika en uppsägning på grund av arbetsbrist i en övertalighetssituation 
kan sägas ha ett ”efterskydd” och jämställs därför med tillsvidareanställd 
arbetstagare. För att jämställas med tillsvidareanställd arbetstagare krävs att 
arbetstagaren hade fått kompletterande omställningsersättning om man tackat 
nej till den tidsbegränsade anställningen.  

Mom. 3   reglerar ansökningsförfarandet. Det är arbetstagaren som ansöker  
om ersättning hos Omställningsfonden. Arbetstagaren ska styrka att man är 
anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, står till arbetsmarknadens 
förfogande och uppbär inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning för att 
Omställningsfonden ska kunna betala ut ersättning.  

Mom. 4   reglerar ersättningens storlek och förtydligar att det är arbetstagarens 
fasta kontanta månadslön enligt AB eller BB som ligger till grund för 
beräkningen.  

Ett tak finns för ersättningen som innebär att den kompletterande omställnings-
ersättningen inte beräknas på lönedelar över 1,4 inkomstbasbelopp per månad. 

Den kompletterande omställningsersättningen tillsammans med den inkomst-
relaterade arbetslöshetsersättningen motsvarar maximalt den nivå som 



 § 180 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) - KS-2022/656-1 Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR) : 5. Partsgemensam kommentar till Överenskommelse om Kompetens- och omställnignsavtal i lydelse 2022-10-01.pdf

31 

arbetstagaren skulle ha fått enligt § 15 om kompletterande studiestöd 
tillsammans med det offentliga omställningsstudiestödet. 

Om arbetstagaren efter att anställningen har upphört får nytt arbete på deltid 
beräknas ersättningen på kvarstående arbetslöshetsmått.  

Mom. 5   reglerar att arbetstagaren ska visa att han eller hon fått 
inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning från en arbetslöshetskassa för att få 
ersättning. Aktivitetsstöd som betalas till arbetstagare som har rätt till 
inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning, och som förbrukar ersättningsdagar 
från försäkringen, jämställs med den inkomstrelaterade ersättningen enligt 
arbetslöshetsförsäkringen. Detta innebär att utfyllnad av arbetslöshetsersättning 
enligt KOM-KR kan betalas ut när arbetstagaren får sådant stöd. Ersättningen 
beräknas dock som om arbetstagaren fått inkomstrelaterad arbetslöshets-
ersättning. 

Mom. 6   reglerar när arbetstagare inte har rätt till  kompletterande 
omställningsersättning.  

När det gäller arbetstagare som omfattas av c) gäller tidigare avtal enligt 
Centrala och lokala protokollsanteckningar Bilaga 2 punkt 1. 

Kapitel 4   Studieledighet 

§ 19   Studieledighet  

Mom. 1   reglerar att för arbetstagare som ansökt och beviljats stöd enligt detta 
avtal är det möjligt att vara ledig från sin anställning. Möjligheten att vara ledig 
föreligger både vid studier och vid validering eller certifiering utan utbildnings-
inslag. Vad som i övrigt gäller i fråga om arbetstagarens rättighet till ledighet 
regleras i mom. 3.  

Mom. 2   reglerar arbetstagarens skyldighet att underrätta arbetsgivaren om 
avsikten att ansöka om kortvarigt, kompletterande och/eller förlängt studiestöd 
som innebär ledighet från arbetet. En sådan underrättelse ska ske i så god tid 
som möjligt. I de fall behov finns ska arbetsgivaren och arbetstagaren ha en 
dialog om ledighetens förläggning och andra frågor som rör ledigheten. 
Dialogen ska ske skyndsamt.  

Mom. 3   reglerar vad som gäller utöver Lagen om arbetstagares rätt till ledighet 
för utbildning (Studieledighetslagen) eller andra tillämpliga avtal som reglerar 
arbetstagarens rätt till studieledighet. 
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Bestämmelsen är en avvikelse från 5 § 1 och 2 stycket Studieledighetslagen. 
Avvikelsen innebär att arbetsgivaren inte behöver ha samtycke för att skjuta upp 
begärd ledighet från berörd lokal arbetstagarorganisation eller, om frågan 
hänskjutes till centrala överläggningar, av berörd huvudorganisation på 
arbetstagarsidan. 

Avvikelsen gäller i det fall ledigheten innebär en allvarlig störning i arbets-
givarens verksamhet. Det är oundvikligt att en arbetstagares frånvaro från 
arbetet många gånger innebär olägenheter för arbetsgivaren. Detta får arbets-
givaren i princip tåla. Arbetsgivaren kan i det fall ledigheten utgör en allvarlig 
störning för arbetsgivarens verksamhet skjuta upp ledigheten utan samtycke, så 
att den ska påbörjas senare än sex månader efter ansökan, eller två veckor vid 
utbildning som är högst en vecka.   

I anmärkningen till bestämmelsen anges fyra exempel på vad som utgör en 
allvarlig störning för arbetsgivarens verksamhet. Exempel på allvarlig störning 
för arbetsgivaren är att verksamheten inte kan fortgå på rimligt sätt eller att 
avsevärda arbetsbalanser uppkommer. Ett annat exempel är om arbetsgivaren 
trots god planering och framförhållning saknar möjlighet att ersätta den 
arbetstagare som vill vara ledig. Ytterligare ett exempel är om flera arbetstagare 
önskar vara lediga samtidigt på ett sätt som leder till allvarlig störning. Som 
allvarlig störning får också räknas större kostnadsökningar som inte är kopplade 
till kostnader för att ersätta den lediga arbetstagaren. Det är inte en uttömmande 
lista med exempel.  

Kapitel 5   Finansiering 

§ 20   Finansiering av insatser och stöd 

Premien om 0,25 % som arbetsgivaren betalar årligen till Omställningsfonden 
kan sägas bestå av två delar. Dels 0,1 % av arbetsgivarens totala lönesumma 
och dels kostnaden för det grundläggande omställnings- och kompetensstödet 
enligt lagen om grundläggande omställnings- och kompetensstöd på 
arbetsmarknaden som är 0,15% av arbetsgivarens totala lönesumma. 

Då Omställningsfonden är en registrerad omställningsorganisation får 
arbetsgivare anslutna till Omställningsfonden statlig ersättning om 0,15 %  
av lönesumman. 

Centrala parter kan, på rekommendation från Omställningsfondens styrelse, 
föreslå fondens styrelse att fastställa premiereduktion av den del av premien 
som inte betalas in enligt lag om grundläggande omställnings- och kompetens-
stöd på arbetsmarknaden. 
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Premien finansierar samtliga stöd och insatser enligt avtalet. 

§ 21   Betalning av premie 

Arbetsgivaren debiteras premien enligt § 20 av Omställningsfonden enligt 
fondens anvisningar.  

§ 22   Medel till förebyggande insatser  

Kapitlet beskriver arbetsgivares möjligheter att avropa respektive ansöka om 
medel från Omställningsfonden för att genomföra förebyggande insatser.  

Kapitel 6   Tolkning och tillämpning 

Kapitlet anger att det för utlåtande avseende tolkning och tillämpning av avtalet 
finns en Rådgivningsnämnd. Utlåtande lämnas på begäran av part. Med part 
menas de arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som tecknat detta avtal.  

Kapitel 7   Tvister 

Bestämmelsen anger att tvister handläggs enligt Kommunala huvudavtalet 
(KHA) respektive Sobonas förhandlingsordningsavtal. För det fall tvisten inte 
löses i förhandling anger bestämmelsen en möjlighet att lämna tvisten till skilje-
nämnd. Före avgörande i skiljenämnden ska frågan ha behandlats i rådgivnings-
nämnden.  

Därutöver reglerar bestämmelsen vilka bestämmelser i avtalet som är tvistbara.  



 § 181 Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2023  - KS-2022/623-1 Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2023  : Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2023

Sida 1 av 3 

   
 

  

Handläggare 
Anna Östergren 

Tjänsteskrivelse 
2022-10-11 

Diarienummer 
KS-2022/623 

   

 

Kommunstyrelsens 

Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2023  

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen utser ansvariga slutattestanter och ersättare i enlighet med förteckning 

i tjänsteutlåtande daterat 2022-10-11. 

2. Ekonomichefen får i uppdrag att utse granskningsattestanter. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Varje nytt kalenderår ska slutattestanter utses av kommunstyrelsen enligt attestreglementet. 

Förändringar i förvaltningsorganisationen har inneburit att några nya resultatenheter (ansvar) 

har tillkommit och någon har utgått, vilket påverkar det totala antalet slutattestanter. 

 

Bakgrund 

Enligt Knivsta Kommuns attestreglemente ska slutattestanter beslutas av kommunstyrelsen 

inför varje nytt kalenderår. Under innevarande år kan kommundirektör eller ekonomichef 

godkänna förändringar på grund av exempelvis ny organisationsstruktur.  

Slutattestanter utses efter funktion/titel och ska ha ett budgetansvar (en slutattestant kan 

bara vara attestant för en resultatenhet samt vara ersättare för annan slutattestant vid 

ledigheter etc). Granskningsattestanter är de som granskar och konterar 

räkenskapshandlingar innan de slutattesteras, att utse granskare uppdras till ekonomichef. 

Förvaltningens organisation anpassas kontinuerligt efter förändringar lokalt och i omvärlden. 

För kalenderår 2023 har nya ansvar tillkommit och några avgått och därmed förändringar av 

antal slutattestanter. Den bifogade tabellen över attestansvar speglar ansvarsstrukturen i 

kommunen för budgetår 2023 (med ansvar avses kostnadsställe/resultatenhet med 

budgetansvar). 

 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens. 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjort enligt checklista. 

 



 § 181 Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2023  - KS-2022/623-1 Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2023  : Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2023

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-10 

Förteckning slutattestanter 2023 

 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

Ekonomichef 

Ekonomikontoret 

 

 

 

 

 

Anna Östergren 

Ekonom 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Ärendet avser att utse slutattestanter i enlighet med Knivsta Kommun s attestreglemente och 
har därför inte påverkan på barn. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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KNIVSTA KOMMUN - ATTESTANSVAR BUDGETÅR 2023

Ansvar
Ansvarig Kommundirektör Verksamheter

Ersättare

Chef kommunledningskontoret/Ekonomichef/

HR-chef/Förvaltningschef - Utbildningchef/

Fritids- & Kulturchef/

Socialchef/Samhällsbyggnadschef

Förvaltningar/kontor

90x, 91x, 92x, 93x, 94x, 96x, 97x, 98x

Ansvarig/

Ersättare Förvaltningschef är överordnad för sina respektive underenheter. Vid frånvaro övertar 

tillförordnad ersättare rollen.

Ansvar
900 Ansvarig Kommundirektör Verksamheter

Kommunledning Ersättare Chef Kommunledningskontoret Stödverksamhet
Ansvar

901 Ansvarig Chef Kommunledningskontoret Verksamheter

Kommunledningskontor övergripande Ersättare Informationschef Stödverksamhet
Ansvar

9016 Ansvarig Enhetschef Säkerhet och beredskap Verksamheter

Säkerhet och beredskap Ersättare Chef Kommunledningskontoret Säkerhet/Beredskap
Ansvar

904 Ansvarig Kommunikationschef Verksamheter

Kommunikationsenhet Ersättare Chef Kommunledningskontoret Stödverksamhet
Ansvar

905 Ansvarig Enhetschef digitaliseringsenhet Verksamheter

Enheten för digitalisering (EDI) Ersättare Chef Kommunledningskontoret Stödverksamhet
Ansvar

906 Ansvarig Kanslichef Verksamheter

Kommunkansliet Ersättare Chef Kommunledningskontoret Stödverksamhet
Ansvar

9061 Ansvarig Ansvarig för visselblåsarfunktionen Verksamheter

Visselblåsare Ersättare Chef Kommunledningskontoret Stödverksamhet
Ansvar

907 Ansvarig Kontaktcenterchef Verksamheter

Kontaktcenterenhet Ersättare Chef Kommunledningskontoret Stödverksamhet

Ansvar
91 Ansvarig Tillväxtchef Verksamheter

Tillväxtkontoret övergripande Ersättare Mark & exploateringschef

Näringsliv, exploatering, 

lokalförsörjning
Ansvar

908 Ansvarig Lokalförsörjningschef Verksamheter

Lokalförsörjningsenhet Ersättare Tillväxtchef Lokalförsörjning
Ansvar

910 Ansvarig Mark & exploateringschef Verksamheter

Exploateringsenheten Ersättare Tillväxtchef Exploateringsverksamhet
Ansvar

912 Ansvarig Näringslivschef Verksamheter

Näringslivsenhet Ersättare Tillväxtchef Näringsliv

Knivsta kommun

7X och 9X
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Ansvar 920 Ansvarig Ekonomichef Verksamheter

Ekonomikontoret Ersättare Redovisningsansvarig

Stödverksamhet, elförsörjning 

partistöd
Ansvar

9202 Ansvarig Upphandlingschef Verksamheter

Upphandlingsenheten Ersättare Ekonomichef Stödverksamhet

Ansvar
921 Ansvarig HR-chef Verksamheter

HR-kontoret Ersättare HR-partner Stödverksamhet

Ansvar 93 Ansvarig Socialchef Verksamheter

Vård och omsorgskontor, huvudman (övergripande) Ersättare Vikarierande socialchef

Vård och omsorg, flykting, 

arbetsmarknad
Ansvar

9301 Ansvarig Administrativ chef Verksamheter

Avdelningen för system och administration Ersättare Socialchef
Ansvar

9302 Ansvarig Kvalitets- och utvecklingschef VoO Verksamheter

Kvalitets- och utvecklingsavdelningen Ersättare Socialchef
Ansvar

931 Ansvarig Utförarchef Verksamheter

Område utförare övergripande (egen regi vård och omsorg) Ersättare Socialchef
Ansvar

9311 Ansvarig Verksamheter

Ersättare
Ansvar

9312 Ansvarig Enhetschef Verksamheter

Hemtjänst Ersättare Vikarierande enhetschef

Ansvar 9313 Ansvarig Enhetschef Verksamheter

Boende och assistans Ersättare Vikarierande enhetschef LSS

Ansvar 9314 Ansvarig Enhetschef Verksamheter

Estrids Gård Ersättare Vikarierande enhetschef Särskilt boende
Ansvar

9315 Ansvarig Enhetschef Verksamheter

Råd och stöd (inkl Fröhuset) Ersättare Vikarierande enhetschef

Ansvar 9316 Ansvarig Enhetschef Verksamheter

Stöd och sysselsättning Ersättare Vikarierande enhetschef LSS 

Ansvar 9317 Ansvarig Enhetschef Verksamheter

Socialpsykiatri och stödboende Ersättare Vikarierande enhetschef
Ansvar

932 Ansvarig Myndighetschef Verksamheter

Område myndighet övergripande (bistånd, ifo barn/unga/vuxna) Ersättare Socialchef
Ansvar

9321 Ansvarig Enhetschef barn och unga Verksamheter

Barn- och unga utredning Ersättare Myndighetschef
Ansvar

9322 Ansvarig Enhetschef vuxen Verksamheter

Vuxenenheten Ersättare Myndighetschef
Ansvar

9323 Ansvarig Enhetschef bistånd Verksamheter

Ersättare MyndighetschefBiståndsenheten
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Ansvar
9324 Ansvarig Enhetschef barn och familj Verksamheter

Barn och familj Ersättare Myndighetschef
Ansvar 9325 Ansvarig Enhetschef arbetsmarknad Verksamheter

Ersättare Myndighetschef

Ansvar
94 Ansvarig Utbildningschef Verksamheter

Barn- och utbildningskontor, huvudman (övergripande) Ersättare Administrativ chef utbildning Pedagogisk verksamhet
Ansvar

940 Ansvarig Administrativ chef utbildning Verksamheter

Barn- och utbildning huvudman (övergripande) - adminstration Ersättare Utbildningschef Pedagogisk verksamhet
Ansvar

941 Ansvarig Verksamhetschef förskola Verksamheter

Barn- och utbildning kommunala förskoleenheter Ersättare Utbildningschef Förskola
Ansvar

94101 Ansvarig Rektor Verksamheter

Lustigkulla och Lagga förskolor Ersättare Verksamhetschef förskola Förskola
Ansvar

94103 Ansvarig Rektor Verksamheter

Lilla Brännkärr, Verktygslådan och Trollskogens förskolor Ersättare Verksamhetschef förskola Förskola
Ansvar 94104 Ansvarig Rektor Verksamheter

Diamanten, Tallbacken och Västra Ängbys förskolor Ersättare Verksamhetschef förskola Förskola
Ansvar

94105 Ansvarig Rektor Verksamheter

Norrgårdens förskola, Långhundra förskola Ersättare Verksamhetschef förskola Förskola
Ansvar

942 Ansvarig Verksamhetschef grundskola Verksamheter

Barn- och utbildning kommunala skolenheter Ersättare Utbildningschef Grundskola, särskola
Ansvar

94200 Ansvarig Rektor Verksamheter

Alsike skola, Knivsta Särskola Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola, särskola
Ansvar

94201 Ansvarig Rektor Verksamheter

Brännkärrskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar

94204 Ansvarig Rektor Verksamheter

Adolfsbergsskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar 94211 Ansvarig Rektor Verksamheter

Högåsskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar 94212 Ansvarig Rektor Verksamheter

Valloxskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar

94220 Ansvarig Rektor Verksamheter

Thunmanskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar

94221 Ansvarig Rektor Verksamheter

Ängbyskolan Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar

94223 Ansvarig Rektor Verksamheter

Långhundra och Lagga Skola Ersättare Verksamhetschef grundskola Grundskola
Ansvar

943 Ansvarig Rektor Verksamheter

Sjögrenska gymnasiet Ersättare Utbildningschef Gymnasieverksamhet

Arbetsmarknadsenheten
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Ansvar
944 Ansvarig Verksamhetschef elevhälsa Verksamheter

Elevhälsa förskola och grundskola Ersättare Utbildningschef Förskola, grundskola
Ansvar

945 Ansvarig Rektor Verksamheter

Vuxenutbildning, Särvux och SFI Ersättare Utbildningschef Vuxenutbildning, särvux, SFI
Ansvar 950 Ansvarig Kostchef Verksamheter

Måltidsenheten Ersättare Assistent Måltidsverksamhet

Ansvar 960 Ansvarig Samhällsbyggnadschef Verksamheter

Ersättare Planchef

Samhällsbyggnad

bostadsanpassning
Ansvar 962 Ansvarig Planchef Verksamheter

Planenhet Ersättare Samhällsbyggnadschef Plan
Ansvar 963 Ansvarig Gatuchef Verksamheter

Gatuenhet (gator, parkeringsövervak. och trafik) Ersättare Samhällsbyggnadschef Gata/trafik/parkering
Ansvar 9631 Ansvarig Park- och naturchef Verksamheter

Park, naturvård och miljöutveckling Ersättare Samhällsbyggnadschef Park/natur
Ansvar 965 Ansvarig Avfallschef Verksamheter

Avfallsverksamhet Ersättare Samhällsbyggnadschef VA/Avfall
Ansvar 9710 Ansvarig Bygglovchef Verksamheter

Bygglovenhet Ersättare Samhällsbyggnadschef Stadsbyggnad
Ansvar 9720 Ansvarig Miljöchef Verksamheter

Miljöenhet (inkl tobak- & serveringstillstånd) Ersättare Samhällsbyggnadschef Miljö
Ansvar 9740 Ansvarig Samhällsbyggnadschef Verksamheter

Kart och GISenhet Ersättare Bygglovchef Stadsbyggnad

Ansvar 980 Ansvarig Fritid- och kulturchef Verksamheter

Fritid- och kulturkontor övergripande Ersättare Vik. Fritid- och kulturchef Kutlur och fritid
Ansvar 981 Ansvarig Fritidschef Verksamheter

Fritid övergripande Ersättare Fritid- och kulturchef Fritid övergripande
Ansvar 9812 Ansvarig Anläggningschef Verksamheter

Sim- och sporthallar Ersättare Fritidschef Idrotts och fritidsanläggningar
Ansvar 9813 Ansvarig Barn- och ungdomsstrateg Verksamheter

Ungdomsverksamhet Ersättare Fritid- och kulturchef Ungdomsverksamhet
Ansvar 9815 Ansvarig Barn- och ungdomsstrateg Verksamheter

Barn och ungdom (allän fritid) Ersättare Fritid- och kulturchef Allmän fritid
Ansvar 982 Ansvarig Kulturchef Verksamheter

Kultur övergripande Ersättare Fritid- och kulturchef Kultur övergripande
Ansvar 9820 Ansvarig Kulturstrateg Verksamheter

Kulturenheten (allmän kultur) Ersättare Fritid- och kulturchef Allmän kultur
Ansvar 9821 Ansvarig Bibliotekschef Verksamheter

Bibliotek Ersättare Kulturchef Bibliotek
Ansvar 9824 Ansvarig Kulturskoleschef Verksamheter

Kulturskolan Ersättare Kulturchef Kulturskola

Ansvar 700 Ansvarig Redovisningsansvarig Verksamheter

Finansförvaltning Ersättare Ekonomichef

Samhällsbyggnadskontor övergripande 

(teknisk plan, översiktsplan, och bostadsanpassning)
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Kommunstyrelsen 

Uppföljning av kommunstyrelsens intern kontrollplan 2022 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Uppföljning av kommunövergripande 
kontrollområden 2022 redovisade för Kommunstyrelsen 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att åtgärda de åtgärdspunkter som 
identifierats i rapporten 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är till-
räcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Kommunstyrelsen har för 2022 antagit en intern kontrollplan som utifrån ett antal kontroll-
områden anger risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt förbättra och 
utveckla den interna verksamheten. 

 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är till-
räcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Detsamma gäller när 
skötseln av en kommunal angelägenhet med stöd av 10 kap. 1 § har lämnats över till någon 
annan. 
Kommunstyrelsen har för 2022 antagit en intern kontrollplan som utifrån ett antal kontroll-
områden anger risker som ska kontrolleras och återkopplas till kommunstyrelsen. Kommun-
styrelsen ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt förbättra 
och utveckla den interna verksamheten.  
Inom ramen för detta ärende redovisas uppföljning av:  

 Ekonomisk förvaltning  

 Upphandling och inköp  

 Arbetsmiljö  

 Delegation  

 Bisyssla  

Rapporten synliggör angiven risk, kontrollområde samt metod för inhämtande av information. 
I rapporten redovisas åtgärdspunkter som framkommit vid uppföljning av respektive kontroll-
område. Rapporten kan användas som ett verktyg för verksamhetsutveckling. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 

Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig bud-
getram 

 

Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 

Underlag för beslut 

 Tjänsteutlåtande 2022-10-27 

 Rapport Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2022 redovisade för Kom-

munstyrelsen 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
Ekonomichef 
Chef kommunledningskontoret 
HR chef 
Verksamhetscontroller  

 

 

 

 

 

Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej x   

 

Förklara oavsett svar. 

Uppföljningen av nämndens intern kontrollplan syftar till att visa på hur arbetet med intern 
kontroll utförts. Den interna kontrollen syftar till att säkerställa tillförlitlig rapportering och 
information, måluppfyllelse och efterlevnad av lagar och regler. Beslutet om att godkänna 
rapporterna och uppdra till kontoret att åtgärda åtgärdspunkter bedöms inte påverka barn på 
ett direkt sätt, utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 

 

 

 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 

Ja  Nej   

 

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 

Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Uppföljning inom kommunstyrelsens interna kontrollplan 
för 2022 
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Inledning 
Nämnden har för år 2022 antagit en intern kontrollplan som utifrån ett antal kontrollområden 
anger risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. I intern kontrollplanen förelig-
ger dels nämndspecifika risker, dels kommunövergripande risker. Från och med år 2020 har 
fastslagits fem kommunövergripande kontrollområden. I denna rapport redovisas uppföljning 
av dessa. Nämnden ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt 
förbättra och utveckla den interna verksamheten.  
 

Anmälan av delegationsbeslut  
Risk och kontrollmoment 
Risken är att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. Kontrollmomentet 
sker genom uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av inkomna delegations-
listor under utvald period. 
 
Bakgrund  
Former för beslut i kommuner är reglerat i kommunallagens kapitel 6 paragraferna 33-37. Be-
slut kan fattas i nämnd eller på delegation. Delegation innebär att nämnden har delegerat till 
annan att fatta beslut i nämndens namn och med nämndens ansvar för beslutet. Nämnden kan 
delegera till utskott, ledamot, ersättare eller till anställd inom förvaltningen att fatta beslut på 
nämndens vägnar. Delegationsbesluten får normalt omedelbart rättslig verkan. För att ett beslut 
skall vinna laga kraft krävs dock att de anmäls på nämnden. 
 
Metod  
Registraturen har genomfört stickprov från verksamhetssystem och diariet under perioden 
januari-juni 2022. Stickproven är gjorda på ärendetyper där det finns beslut som fattas på dele-
gation. Besluten har jämförts mot delegationslistor och kontroll har gjorts huruvida rätt delegat 
har fattat beslutet, om hänvisning till delegationspunkt finns och om beslutet är fastställt och 
anmälts till nämnd.  
 
Resultat och analys 

Period Antal 
stickprov 

Antal ärenden 
med rätt delegat 

Antal ärenden 
anmält till nämnd 

Antal hänvisningar till 
delegationspunkt i beslut 

Januari-juni 15 15 15 8 
 

För kommunstyrelsen granskades 15 stycken stickprov för perioden januari till juni 2022. Vid 
stickprovstillfället var besluten anmälda till nämnd, även de besluten från verksamhetssystemet 
Personec P som enligt delegationsordningen inte behöver anmälas. Besluten från Personec P 
saknar alla hänvisning till delegationspunkt vilket är en avvikelse. Hanteringen av beslut fattade 
med stöd av styrelsens delegationsordning bedöms fungera tillfredsställande. Nämnden bör 
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även kontrollera att alla delegationsbeslut som fattas nedtecknas och registreras. En rekommen-
dation är att hänvisning till delegationspunkt finns med i delegationslistorna även för verksam-
hetssystemen. 
 
Åtgärdspunkter 
Nämndens verksamhet ska: 

 se över sina rutiner för hur delegationsbeslut utformas 
 

Arbetsmiljö  
Risk och kontrollmoment 
Risken bedömdes vara hög för att brister i arbetsmiljön påverkar medarbetare och kvaliteten i 
verksamheten. Kontrollmomentet utgörs av om kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och 
rutiner inom systematiskt arbetsmiljöarbete används/efterlevs med fokus på konsekvenser av 
Covid-19. 
 
Bakgrund 
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. I Knivsta kom-
mun har Kommunstyrelsen delegerat ansvaret till fyra olika nivåer, från kommundirektör till 
biträdande enhetschef/biträdande rektor med flera. Arbetsmiljöansvaret som delegeras till dessa 
nivåers respektive ansvarsområden följer av arbetsmiljöförordningen (1977:1166), arbetsmil-
jölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljö-
arbete för mer information om arbetsmiljöansvaret. 
 
Samtliga chefer ska genomföra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Un-
der år 2022 har ett verktyg för att systematisera arbetsmiljöarbetet implementerats i kommunen 
och ska användas av samtliga chefer. Utifrån implementering av verktyget beslutades att den 
årliga uppföljningen skulle ske under våren. Rutin för den årliga uppföljningen har tagits fram 
under året. Respektive chef behöver dels ha en arbetsmiljöutbildning, dels ha fått en arbetsmil-
jöfördelning.  
 
Metod 
Inom ramen för kontrollområdet har undersökts i vilken omfattning den årliga uppföljningen 
av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts av chefer inom verksamheten. Statistik 
har tagits fram genom registerslagning i det implementerade verktyget för att systematisera 
arbetsmiljöarbetet.  
 

Resultat och analys 
Kommunstyrelsens verksamhet har nio enheter vars chefer bör ha genomfört den årliga upp-
följningen. Resultatet visar att åtta enhetschefer har genomfört den.  
 
Åtgärdspunkter 
Nämndens verksamhet ska  

 säkerställa att årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet sker i alla berörda 
enheter 

 

Bisysslor 
Risk och kontrollmoment 
Risken för att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun, bedömdes 
vara hög. Kontrollmomentet utgörs av kontroll över anställdas bisysslor samt efterlevnad av 
regelverk och rutiner kopplade till bisysslor. 
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Bakgrund  
Bisyssla regleras i Allmänna Bestämmelser (AB)8§ a-c och Lagen om offentlig anställning 
(LOA) 7-7c §. Medarbetarna i kommuner är fria att ha en bisyssla så länge den inte är konkur-
rerande, arbetshindrande eller förtroendeskadlig.  
 
Metod  
Kontrollen genomfördes genom en enkät som innefattade ett antal påståenden av vikt för att 
säkerställa implementering samt ett antal påståenden av vikt för att säkerställa om utförande 
skett i enlighet med kommunens antagna rutiner. Kontroll av antalet godkända bisysslor har 
skett genom registerslagning. 
 
Resultat och analys 
Av de 14 chefer, inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, som besvarat enkäten har tre 
stycken arbetat kortare tid än ett år. Enkätsvaren visar att flera av de som besvarat enkäten inte 
upplever sig ha tillräcklig kompetens att göra bedömningar i enlighet med gällande regelverk 
samt att de inte fått information om regelverket och dess innehåll. Det finns även en tvekan om 
deras medarbetare har kännedom om regelverket samt vart man kan vända sig vid behov av 
praktiskt stöd/frågor kring regelverket. Resultatet anger att ett antal respondenter inte följt kom-
munens rutin gällande årlig förfrågan, beslut eller registrering.  
 
Registerslagning av godkända bisysslor anger att det inom kommunen förekommer; omsorg av 
egen anhörig, arbete HVB-hem, konsultverksamhet/eget företagande (styrelsearbete, föreläs-
ningstjänster, projektledning), arbete hos annan arbetsgivare och ospecificerat. Kommunstyrel-
sen har under perioden 2021-01-01 till 2022-07-01godkänt en anmäld bisyssla.  
 
Åtgärdspunkter  
Kommunstyrelsens verksamhet ska: 

 säkerställa chefers kompetens att göra bedömningar i enlighet med gällande regelverk 
 säkerställa medarbetares kännedom om regelverket och dess innehåll 
 säkerställa att kommunens rutin gällande förfrågan, beslut och registrering efterföljs 

 

Ekonomisk förvaltning 
Risk och kontrollmoment  
Risken för att den ekonomiska förvaltningen inte fungerar bedöms som möjlig medan konse-
kvenserna kan bli allvarliga. Kontrollmomentet utgörs av om regler och riktlinjer för ekonomisk 
förvaltning efterlevs. 
 
Bakgrund  
I kommunallagen beskrivs att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet 
och fullmäktige ska besluta kring riktlinjer för detta. Ordning och reda i ekonomin är en förut-
sättning för kvalitetsutveckling i verksamheterna. 
 
Metod  
Uppföljningen fokuserar framförallt på ekonomisk skada, förtroende skada och att ej tillförlitlig 
redovisning kan leda till att beslut fattas på felaktiga grunder. Stickprov genomfördes slump-
mässigt av fakturor sorterat på datum och kontrollerade korrekt attest vid representation, att 
utgifter konterat på investeringsprojekt överensstämmer med investeringsriktlinjer samt korrekt 
kontering.  
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Resultat och analys 
Kontroll Antal stickprov  Resultatet visar: 

Korrekt attest vid representation 6 Avvikelse 
Kontering investeringsprojekt 2 Ingen avvikelse 

Rätt kontering 9 Ingen avvikelse 
 

I helhet bedöms hanteringen av ovan kontrollmoment fungera tillfredsställande. En avvikelse 
identifierades gällande korrekt attest vid representation. Ett av stickproven var inte hanterat på 
korrekt utifrån kommunens styrdokument. 
 
Åtgärdspunkter  
Kommunstyrelsens verksamheter ska: 

 säkerställa att rätt attest tillämpas vid kontering av representationskostnader så att dessa 
uppfyller kommunens styrdokument  

 

Upphandling och inköp  
Risk och kontrollmoment 
Risken att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och kom-
munens styrdokument bedöms som sannolik medan konsekvenserna kan vara kännbara. Kon-
trollmomentet utgörs av kontroll gällande avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer. 
 
Bakgrund  
Knivsta kommun måste som offentlig myndighet på bästa sätt tillvarata konkurrensen på mark-
naden och hushålla med skattemedlen och ska därför följa gällande regler för offentlig upp-
handling vid inköp. Upphandling inom den offentliga sektorn regleras främst av lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling (LOU), lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), lag  
om (2026:1146) upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) samt lag (2016:1147) om 
upphandling av koncessioner. Grundläggande principer för offentlig upphandling är ickediskri-
minering, likabehandling, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och transparens.  
 
Alla varor och tjänster som införskaffas mot ekonomisk ersättning är så kallade inköp. Inköp 
kan antingen göras genom offentlig upphandling eller genom avrop på ett ramavtal. Ett ramav-
tal är en överenskommelse som fastställer ramarna för kommande inköp. Ramavtal ska upp-
handlas enligt LOU. När behov av inköp uppkommer ska det först kontrolleras om kommunen 
har ett gällande ramavtal som kan tillgodose behovet. Om detta finns ska inköpet göras genom 
avrop på ramavtalet för att kommunen ska leva upp till avtalstrohet.  
 
Inköp och upphandling ska också utföras i enlighet med kommunens styrdokument. De viktig-
aste styrdokumenten inom området är Inköps- och upphandlingspolicy, Riktlinjer för inköp och 
upphandling, Riktlinjer för direktupphandling, samt Riktlinjer för upphandling av livsmedel. 
Enligt riktlinjerna ska kommunen sträva efter att ställa så långtgående krav som möjligt för att 
främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan, i sina upphandlingar. 
 
Metod  
Stickprov har utförts på inkomna fakturor i kommunens ekonomisystem Agresso och dessa har 
analyserats. Urvalet har skett efter fakturornas storlek, där sammanlagt 10 fakturor över 50 tkr 
som inkommit det gångna året har granskats. För att granska ett helt år används som kontroll-
perioden sep 2021 till augusti 2022. 
 
 
 



 § 182 Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 - KS-2022/661-1 Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 : Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2022 redovisade för kommunstyrelsen

 
   

5 
 

Det som analyserats är: 
a) Kontroll av avtalstrohet genom andel inköp som görs där det finns ett avtalsförhållande 

vid inköpstillfället.  
b) Kontroll av att köp utan avtal genomförs i enlighet med gällande lagstiftning och kom-

munens styrdokument. 
 
Resultat och analys 
 
  
 
 
 
 
 
 
Av de 10 granskade fakturorna uppfyller 9 kraven för inköp eller upphandling genom avtals-
trohet. En faktura uppfyller inte dessa krav då det har använts ett ramavtal för inköpen som 
kommunen inte var avropsberättigad. Ramavtalet upphandlades av kommunfastigheter. 
 

Åtgärdspunkter  
Nämndens verksamhet ska 

 säkerställa att samtliga inköp och upphandlingar uppfyller kraven genom lag, kommu-
nens styrdokument eller genom avtalstrohet. 
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Handläggare 
Siobhán Górny, 
kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2022-11-18 

Diarienummer 
KS-2022/719 

   

 

Kommunstyrelsen 

Firmatecknare för Knivsta kommun 2023-2026 

 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Matilda Hübinette, och 
vid förfall för henne kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Mimmi Westerlund och 
vid även hennes förfall 2:e vice ordförande Thor Övrelid, att teckna Knivsta kommuns 
firma i förening med antingen kommundirektör Daniel Lindqvist, kanslichef Åsa 
Franzén eller ekonomichef Dan-Erik Pettersson. 

2. Beslutet gäller från den 1 januari 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

När kommunen ingår avtal eller överenskommelser med andra händer det att den andra 
parten frågar efter underskrift av kommunens firmatecknare, och även efter beslutet att utse 
firmatecknarna. Kommunstyrelsen beslutar därför varje mandatperiod att utse presidiet och 
tre högre tjänstemän till firmatecknare. Eftersom firmatecknarna ska utses med namn måste 
ett nytt beslut tas när någon av personerna byts ut. 

Den 1 januari 2023 börjar den nya mandatperioden för kommunstyrelsen. För att det nya 
presidiet ska ha rätt att teckna firman bör den avgående kommunstyrelsen fatta beslut om 
firmateckningen innan året börjar.  

Firmatecknare i kommunal verksamhet 

”Firmatecknare” är en civilrättslig term som används i aktiebolag och ekonomiska föreningar 
om de personer som utsetts av styrelsen för att företräda bolaget eller föreningen och teckna 
dess firma. Bestämmelser om firmatecknare finns i aktiebolagslagen (2005:551) och lagen 
(2018:672) om ekonomiska föreningar, men begreppet finns inte i kommunallagen. Vem som 
företräder en kommun i avtalsrättsliga eller andra sammanhang avgörs i stället av 
kommunallagens regler om hur beslutanderätt fördelas, det vill säga genom delegeringen 
från kommunfullmäktige till nämnd genom reglementen, samt inom nämnden och dess 
förvaltning genom delegationsordningarna. 

Kommunalrättsligt följer i allmänhet behörigheten att underteckna en handling med rätten att 
fatta beslut. Det innebär att om du har rätt att som företrädare fatta beslut i kommunens 
namn får du också underteckna de rättshandlingar som beslutet ger upphov till. I Knivsta 
kommuns reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna stadgas särskilt att ordföranden 
ska underteckna skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen. För ärenden där beslut 
fattas på delegation framgår alltså av delegationsordningen vem som kan skriva under 
handlingarna. 

Det förekommer dock att underskrift av kommunens firmatecknare efterfrågas i vissa grupper 
av ärenden. Kommunens motpart i dessa ärenden kan ibland ha svårt att förena den 
civilrättsliga idén om särskilt utsedd firmatecknare med kommunallagens behörighetsregler, 
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utan ställer krav på att kommunen ska ha fattat ett beslut om firmatecknandet. Många 
kommuner, inklusive Knivsta, beslutar därför att utse särskilda firmatecknare för att 
underlätta ärendehanteringen, trots att bestämmelser om detta inte finns i kommunallagen. I 
Knivsta är det styrelsens ordförande (alternativt vice ordförande) som tillsammans med 
kommundirektören, chefen för kommunledningskontoret eller ekonomichefen utses till 
firmatecknare, och dessa personer utpekas med namn i beslutsmeningen. 

Behov av ändring av tidigare beslut 

Eftersom en ny mandatperiod börjar den 1 januari 2023 med nya förtroendevalda i 
kommunstyrelsens presidium behöver beslutet om firmateckning revideras.  

Särskilt om kopplingen till delegationsordningen 

Det händer i kommuner att firmateckning skrivs in i nämndernas delegationsordningar, 
eftersom det upplevs som ett lättare sätt att hantera frågan. Det mest grundläggande skälet 
till att detta är en olämplig rutin är att det inte är tillåtet att delegera beslutsrätt till 
förtroendevald och tjänsteman i förening. Av den anledningen kan inte firmatecknandet vara 
delegation, och att blanda delegationer med andra typer av behörighetsbeslut i 
delegationsordningen är förvirrande och opraktiskt.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

Beslutet är administrativt och har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Att inte fatta 
beslutet skulle kunna drabba kommunen ekonomiskt, eftersom vissa ärenden inte skulle 
kunna handläggas på ett effektivt sätt. 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet är administrativt och påverkar inte barn.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-18 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 

 

 

 

 

Åsa Franzén, chef kommunledningskontoret  Dan-Erik Petterson, ekonomichef 
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