Kallelse

Sammanträde med:

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2020-06-02
Tid: kl. 13:30-15:00
(Sammanträde med Region Örebro läns Förvaltnings AB kl. 13.00 enligt separat kallelse)
Plats: Konferensrum Eken, Eklundavägen 1
Meddela förhinder snarast möjligt till nämndsekreterare June Fors,
june.fors@regionorebrolan.se eller telefon 019-602 71 73.
Du som är ersättare meddelar om du kommer att närvara.
Tänk på våra allergiker och undvik starka dofter.
Utskottets sammanträde den 2 juni kommer att äga rum i konferensrum Eken,
Eklundavägen 1. Mot bakgrund av rådande pandemi, och det beslut som
regionfullmäktige har fattat om möjlighet till distansmöten, kommer det att vara
möjligt att delta på sammanträdet på distans.
Ledamot/ersättare som önskar delta på distans ska anmäla det till
nämndsekreteraren senast två dagar i förväg.

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Andreas Svahn (S), ordförande
Torbjörn Ahlin (C), vice ordförande
Anna Ågerfalk (L), 2:e vice ordförande
Behcet Barsom (KD)
Ola Karlsson (M)

Karin Sundin (S)
Irén Lejegren (S)
Sven-Erik Sahlén (KD)
Ulrika Björklund (M)
Mats Gunnarsson (MP)
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Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

Föredragningslista

1. Protokollsjustering

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att Torbjörn Ahlin (C) med Anna Ågerfalk (L) som ersättare justerar dagens protokoll.
Protokollet ska vara justerat senast den 16 juni 2020.
2. Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR
Diarienummer: 20RS4937

Föredragande: Maria Åkesson

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR).
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation träffade den 1 maj 2020 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.
Till grund för avtalet ligger KOM-KL Överenskommelse om omställningsavtal i lydelse
2016-12-07 samt Principöverenskommelse – lokala omställningsmedel, TLO-KL och
ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser (AB).
Avtalet gäller från och med den 1 maj 2020 och tillsvidare.
KOM-KR har ett bredare syfte som innebär att möta såväl verksamhetens
kompetensförsörjningsbehov som verksamhetens och arbetstagarens behov av omställning.
Fokus i avtalets målsättning har flyttats från att enbart trygga arbetstagarens fortsatta
anställningsbarhet till att även omfatta verksamhetens behov av kompetensförsörjning.
Förebyggande insatser, har permanentats och utgör ett nytt kapitel i avtalet. Dessa omfattar
nu också Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för en tid om 2020-0501–2022-12-31.

Avtalet innehåller i korthet:
- En bestämmelse om rätten till kompetensutvecklingsplan för tillsvidareanställda anställda
arbetstagare som riskerar övertalighet samt tidsbegränsat anställda arbetstagare som arbetat
en viss tid har tillkommit.
- Tillämpningsområdet för aktiva omställningsinsatser har utökats och kan omfatta
arbetstagare vars anställning upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren, där
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grunden för denna överenskommelse är nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller
skada.
- Rätten till aktiva omställningsinsatser upphör inte längre vid 65 årsålder utan upphör i
samband med att rätten att kvarstå i anställningen enligt LAS upphör.
- Ekonomiska omställningsförmåner gäller enligt samma villkor för arbetstagare anställda i
en kommun eller region som för arbetstagare anställda i företag anslutna till Sobona.
- Arbetsgivaren ansvarar för finansiering av lön under ledighet från arbetet enligt § 16 då
arbetstagaren är i omställningsinsatser samt avgångsersättning enligt § 17 mom. 2 som
gäller för medarbetare som inte erbjuds möjlighet att delta i aktiva omställningsinsatser.
Avgångsersättningen motsvarar fasta lönen och ges under 30 kalenderdagar.
Beslutsunderlag




FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200602, Kompetens- och
omställningsavtal - KOM-KR
Cirkulär 20:24 med rekommendation till beslut, Överenskommelse kompetens- och
omställningsavtal, KOM-KR

3. Återrapportering av utredningsuppdrag Revidering av Krav- och
kvalitetsbok i syfte att ge utrymme för fler alternativa utförare
Diarienummer: 19RS9913

Föredragande: Rickard Simonsson

Handlingar redovisas senare.
4. Fördelning av statliga medel för hälsoundersökningar för
familjehemsplacerade barn
Diarienummer: 20RS2577

Föredragande: Lennart Frommegård

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fördela 300 000 kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden för arbetet med
hälsoundersökningar av familjehemsplacerade barn samt
att finansiering sker genom ianspråktagande av regionstyrelsens planeringsreserv för 2020
och därefter arbetas in i budget för kommande år.
Sammanfattning

För att säkerställa att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet får samma goda
förebyggande hälsovård och tandvård som andra barn, har nya bestämmelser införts i
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt har lag (2017:209) om krav på
hälsoundersökning av barn som placeras utanför det egna hemmet tillkommit.
Skälet till skärpningen är att placerade barn och unga har sämre fysisk och psykisk hälsa och
sämre tandhälsa än andra, och att brister i samverkan mellan socialtjänst och andra aktörer
leder till att barn och unga i samhällsvård inte får nödvändiga eller samordnade insatser
(Prop. 2016/17:59). Syftet med den nya lagstiftningen är att underlätta socialtjänstens
utredning och planering av vården, samt öka tillgången till tidiga och samordnade insatser
för barn och unga.
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Hälso- och sjukvårdsdirektören har gett Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i
västra länsdelen i uppdrag att hantera hälsoundersökningar inom åldersgruppen 6-17 år.
Således koncentreras länets hälsoundersökningar i den åldersgruppen till Barn- och
ungdomsmedicinska mottagningen i Karlskoga varför de medel som finns för utförande av
hälsoundersökningar också bör omdisponeras i enlighet med tilldelat uppdrag.
Beslutsunderlag



FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200602, Fördelning statliga medel för
hälsoundersökningar familjeplacerade barn

5. Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2019
Diarienummer: 20RS2861

Föredragande: Lennart Frommegård

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige besluta
att årsredovisningar 2019 för bolagen Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården
Fastigheter AB, Bussdepåer i Örebro län AB, Länstrafiken Örebro AB, Landstingsbolaget i
Örebro AB, Länsteatern Örebro AB, Scantec AB, Örebro läns flygplats AB, Alfred Nobel
Science Park AB och Länsmusiken i Örebro AB läggs med godkännande till handlingarna
samt
att Region Örebro läns stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för respektive
bolag rösta för att:
1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna,
3. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de verkställande
direktörerna, samt att
4. arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer som utsetts
av regionfullmäktige i enlighet med av regionfullmäktige i Örebro beslutade ”Arvoden och
ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län” samt att arvode till revisor ska utgå
enligt godkänd räkning.
Sammanfattning

Region Örebro läns hel- och delägda bolag har överlämnat årsredovisningar för 2019
innehållande verksamhetsberättelser, ekonomisk redovisning och förslag till disposition av
vinster respektive förluster. Enligt gällande bolagspolicy ska regionstyrelsen utarbeta förslag
till instruktioner till de stämmoombud, som utsetts till respektive bolagsstämma, som anger
hur ombuden ska rösta. Om instruktionerna gäller ärenden av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt ska dessa utfärdas av regionfullmäktige. Övriga instruktioner ska
utfärdas av regionstyrelsen på delegation från regionfullmäktige. Styrelsen i Region Örebro
läns förvaltnings AB ska till regionstyrelsen lämna förslag på instruktioner till
stämmoombud för dotterbolag till Region Örebro läns förvaltnings AB.
Eftersom ett antal av de regionägda bolagen som ägs tillsammans med en eller flera andra
organisationer hållit årsstämmor före regionfullmäktiges sammanträde den 17 juni fattade
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regionstyrelsen beslut om dessa. Övriga bolag beslutas av regionfullmäktige. Dessa är
Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården Fastigheter AB, Bussdepåer i Örebro län
AB, Länstrafiken Örebro AB, Landstingsbolaget i Örebro AB, Länsteatern Örebro AB,
Scantec AB, Örebro läns flygplats AB, Alfred Nobel Science Park AB och Länsmusiken i
Örebro AB. Samtliga dessa bolag ingår i Region Örebro läns förvaltnings ABs koncern,
varför förslag till instruktioner till stämmoombuden har behandlats på styrelsesammanträde i
moderbolaget den 2 juni.
Beslutsunderlag













FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 200602, Godkännande av ägda bolags
årsredovisningar 2019
Region Örebro läns förvaltnings AB årsredovisning 2019
Länsgården Fastigheter AB årsredovisning 2019 - med revisionsberättelse
Bussdepåer i Örebro län AB årsredovisning 2019 - med revisionsberättelse
Länstrafiken Örebro AB årsredovisning 2019
Landstingsbolaget i Örebro AB årsredovisning 2019
Länsteatern Örebro AB Årsredovisning 2019
Scantec AB Årsredovisning 2019
Örebro läns flygplats AB årsredovisning 2019
Alfred Nobel Science Park Årsredovisning 2019
Länsmusiken i Örebro AB Årsredovisning 2019

6. Information

Övrigt
7. Presentationer
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben HR, Maria Åkesson

2020-06-02

FöredragningsPM
Dnr: 20RS4937

Organ

Regionstyrelsens arbetsutskott

Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar
att anta Kompetens- och omställningsavtalet (KOM-KR).
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation träffade den 1 maj 2020 Överenskommelse om Kompetensoch 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.
Till grund för avtalet ligger KOM-KL Överenskommelse om omställningsavtal i
lydelse 2016-12-07 samt Principöverenskommelse – lokala omställningsmedel, TLOKL och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser (AB).
Avtalet gäller från och med den 1 maj 2020 och tillsvidare.
KOM-KR har ett bredare syfte som innebär att möta såväl verksamhetens
kompetensförsörjningsbehov som verksamhetens och arbetstagarens behov av
omställning. Fokus i avtalets målsättning har flyttats från att enbart trygga
arbetstagarens fortsatta anställningsbarhet till att även omfatta verksamhetens behov av
kompetensförsörjning.
Förebyggande insatser, har permanentats och utgör ett nytt kapitel i avtalet. Dessa
omfattar nu också Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd för en
tid om 2020-05-01–2022-12-31.
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben HR, Maria Åkesson

2020-06-02

FöredragningsPM
Dnr: 20RS4937

Avtalet innehåller i korthet:
- En bestämmelse om rätten till kompetensutvecklingsplan för tillsvidareanställda
anställda arbetstagare som riskerar övertalighet samt tidsbegränsat anställda
arbetstagare som arbetat en viss tid har tillkommit.
- Tillämpningsområdet för aktiva omställningsinsatser har utökats och kan omfatta
arbetstagare vars anställning upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren,
där grunden för denna överenskommelse är nedsatt arbetsförmåga på grund av
sjukdom eller skada.
- Rätten till aktiva omställningsinsatser upphör inte längre vid 65 årsålder utan upphör
i samband med att rätten att kvarstå i anställningen enligt LAS upphör.
- Ekonomiska omställningsförmåner gäller enligt samma villkor för arbetstagare
anställda i en kommun eller region som för arbetstagare anställda i företag anslutna till
Sobona.
- Arbetsgivaren ansvarar för finansiering av lön under ledighet från arbetet enligt § 16
då arbetstagaren är i omställningsinsatser samt avgångsersättning enligt § 17 mom. 2
som gäller för medarbetare som inte erbjuds möjlighet att delta i aktiva
omställningsinsatser. Avgångsersättningen motsvarar fasta lönen och ges under 30
kalenderdagar.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Inga konsekvenser kan i dagsläget förutses för ovan nämnda perspektiv.
Ekonomiska konsekvenser
Det ekonomiska bidrag som kan ges från omställningsfonden underlättar
omställningsarbete.
Finansiering av förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser samt ekonomiska
förmåner finansieras av en premie som utgörs av 0,1 procent av arbetsgivarens
lönesumma för arbetstagare med anställning enligt AB, till Omställningsfonden.
Uppföljning
Uppföljning sker i Region Örebro läns delårsrapport och årsredovisning.

www.regionorebrolan.se
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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben HR, Maria Åkesson

2020-06-02

FöredragningsPM
Dnr: 20RS4937

Beslutsunderlag
FöredragingsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 2 juni 2020.
Cirkulär 20:24 med bilagor.

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionstyrelsen
Regionkansliet – HR-staben

www.regionorebrolan.se
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UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN
Cirkulärnr:

20:24

Diarienr:

20/00715

Handläggare:

Avdelning:

Sabina Bajraktarevic, SKR
Donovan Häll, SKR
Johan Thörn, SKR
Cecilia Tazewell, Sobona
Arbetsgivarfrågor; Kollektivavtal; Omställning;
Kompetens- och omställningsavtal
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Sektion/Enhet:

Förhandlingssektionen

Ämnesord:

Extern medverkan:
Datum:

2020-04-30

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Sobona - Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation
Arbetsgivarpolitik
Överenskommelse om Kompetens- och
omställningsavtal, KOM-KR m.m.

Rubrik:
Ersätter:
Bilagor:

Se bilagor i slutet av cirkuläret.

Sammanfattning
Ett nytt Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR har tecknats. Avtalet gäller från
och med 2020-05-01 och ersätter då KOM-KL.
Till grund för avtalet ligger KOM-KL Överenskommelse om omställningsavtal i
lydelse 2016-12-07 samt Principöverenskommelse – lokala omställningsmedel, TLOKL och ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser (AB), se cirkulär
16:67.
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.
SLUT UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN
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CIRKULÄR 20:24
Arbetsgivarpolitik
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Sabina Bajraktarevic

Kommunstyrelsen
Regionstyrelsen
Medlem i Sobona - Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation
Arbetsgivarpolitik

Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal,
KOM-KR m.m.
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut.
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation träffade den 1 maj 2020 Överenskommelse om Kompetensoch 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.
Bakgrund
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation tecknade 2012 Omställningsavtal KOM-KL som från och med
2017 kompletterades med bilagan TLO-KL om tidig lokal omställning.
Under december 2019 träffade centrala parter Principöverenskommelse - Nytt
kompetens- och omställningsavtal, se cirkulär 19:52.
Motsvarande överenskommelse träffades med Lärarförbundets och Lärarnas
Riksförbunds samverkansråd med skillnaden att den är tidsbegränsad och gäller under
perioden 2020-05-01–2022-12-31. Om överenskommelsen med Lärarförbundets och
Lärarnas Riksförbunds samverkansråd inte permanentas i samband med
försöksperiodens utgång, eller tidigare, gäller följande;



Bestämmelserna om turordning och företrädesrätt i AB 14 i lydelse från och
med 2019-01-01 § 35 ska gälla.
Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR och Överenskommelse om
särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och
inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen upphör att
gälla.

Sveriges Kommuner och Regioner
info@skr.se, www.skr.se
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315

Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20
Tfn: växel 08-452 77 00, servicetelefon 08-452 75 20
Org nr: 556604-9167, kontakt@sobona.se, www.sobona.se
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För närmare läsning om principöverenskommelsen med Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund Samverkansråd, se cirkulär 19:52.
Innehåll
Kompetens- och omställningsavtalet, KOM-KR, är en vidareutveckling av KOM-KL.
KOM-KR gäller från och med den 1 maj 2020 och tillsvidare, och ersätter KOM-KL
som därmed upphör. Avtalet består av förhandlingsprotokoll 2020-01-05 med
tillhörande bilagor,
a)

Bilaga 1 Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR

b)

Bilaga 2 Centrala och lokala protokollsanteckningar

c)

Bilaga 3 Centrala protokollsanteckningar

d)

Bilaga 4 Stadgar för Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden

e)

Bilaga 5 Lokalt kollektivavtal för KOM-KR och

f)

Bilaga 6 Centrala parters syn på förebyggande insatser

Partsgemensam kommentar till KOM-KR
Centrala parter beskriver de flesta bestämmelserna i avtalet mer ingående i en
partsgemensam kommentar och därför författas inte någon sedvanlig redogörelsetext.
Den partsgemensamma kommentaren biläggs inte detta cirkulär i nuläget. Cirkuläret
uppdateras med den partsgemensamma kommentaren när kommentaren blir klar.
Nedan redogörs översiktligt för de delar som skiljer Kompetens- och
omställningsavtalet (KOM-KR) från KOM-KL Överenskommelse om
omställningsavtal i lydelse 2016-12-07.
Redogörelse för de viktigaste förändringarna jämfört med KOM-KL


Kompetens- och omställningsavtal gäller för kommuner, regioner och
medlemmar i Sobona (med vissa begränsningar).



KOM-KR har ett bredare syfte som innebär att möta såväl verksamhetens
kompetensförsörjningsbehov som verksamhetens och arbetstagarens behov av
omställning. Fokus i avtalets målsättning har flyttats från att enbart trygga
arbetstagarens fortsatta anställningsbarhet till att även omfatta verksamhetens
behov av kompetensförsörjning.



Tidigare TLO-KL (bilaga 7 till KOM-KL), nu förebyggande insatser, har
permanentats och utgör ett nytt kapitel i avtalet. Dessa omfattar nu också
Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.
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Tillämpningsområdet beskrivs under varje kapitel: förebyggande insatser,
aktiva omställningsinsatser och ekonomiska omställningsförmåner.



En bestämmelse om rätten till kompetensutvecklingsplan för
tillsvidareanställda anställda arbetstagare som riskerar övertalighet samt
tidsbegränsat anställda arbetstagare som arbetat en viss tid har tillkommit.



Medel till förebyggande insatser avsätts ur Omställningsfonden för perioder
om tre år. Medlen kan ansökas om för företag anslutna till Sobona respektive
avropas av kommuner och regioner.



Tillämpningsområdet för aktiva omställningsinsatser har utökats och kan
omfatta arbetstagare vars anställning upphör genom en överenskommelse med
arbetsgivaren, där grunden för denna överenskommelse är nedsatt
arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada.



Rätten till aktiva omställningsinsatser upphör inte längre vid 65 årsålder utan
upphör i samband med att rätten att kvarstå i anställningen enligt LAS upphör.



Ekonomiska omställningsförmåner gäller enligt samma villkor för arbetstagare
anställda i en kommun eller region som för arbetstagare anställda i företag
anslutna till Sobona.



Finansiering av förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser samt
ekonomiska förmåner finansieras av en premie som utgörs av 0,1 procent av
arbetsgivarens lönesumma för arbetstagare med anställning enligt AB
respektive Sobonas branschavtal där så särskilt anges. Detta gäller såväl
kommuner och regioner som företag anslutna till Sobona (som tidigare
tillämpade en alternativ finansieringsmodell).



Arbetsgivaren ansvarar för finansiering av lön under ledighet från arbetet
enligt § 16 samt avgångsersättning enligt § 17 mom. 2.

Särskild ersättning till äldre arbetstagare
Den sedan tidigare träffade Överenskommelsen om Särskild ersättning till äldre
arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning
från arbetslöshetsförsäkringen, i lydelse 2010-12-07, ersätts av Överenskommelsen
om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och
inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, i lydelse 2020-05-01.
Överenskommelsen innehåller konsekvensändringar med anledning av att Sobona
bildats. Ändringar har även gjorts i relation till förändringar i det allmänna
pensionssystemet, i § 2 mom. 1, mom. 3 d).
Förhandlingsprotokoll Överenskommelsen om Särskild ersättning till äldre
arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning
från arbetslöshetsförsäkringen, i lydelse 2020-05-01.
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CIRKULÄR 20:24
2020-04-30

Rekommendation till beslut gällande lokalt kollektivavtal – LOK, KOM-KR
Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona – Kommunala företagens
arbetsgivarorganisation rekommenderar kommun, region och kommunalförbund
anslutna till Sobona att, med anledning av träffad Överenskommelse om Kompetensoch omställningsavtal, KOM-KR besluta att teckna lokalt kollektivavtal - LOK om
Kompetens- och omställningsavtal, enligt bilaga 5 till detta avtal, med samtliga
tecknande motparter i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Lokalt kollektivavtal KOM-KR
För övriga arbetsgivare anslutna till Sobona gäller samtliga delar av detta avtal som
lokalt kollektivavtal, förutom Bilaga 3 Centrala protokollsanteckningar.
Rekommendation till beslut gällande lokalt kollektivavtal – LOK, Särskild
ersättning till äldre arbetstagare
Parterna rekommenderar berörda arbetsgivare - kommuner och regioner – och berörda
arbetstagarorganisationer att anta ett lokalt kollektivavtal med det innehåll som
framgår av §§ 2–8 och 10. 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 protokollsutdrag över beslutet till de berörda
arbetstagarorganisationer som begär det.
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CIRKULÄR 20:24
2020-04-30

Frågor gällande Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR och Särskild
ersättning till äldre arbetstagare
Frågor om avtalet besvaras av Sabina Bajraktarevic, Karin Nordin och Donovan Häll,
SKR samt Cecilia Tazewell, Sobona.
Kontakt via:
SKRs Kontaktcenter, 08 – 452 70 00 eller info@skr.se
Sobonas servicetelefon, 08 – 452 75 20 eller kontakt@sobona.se

Sveriges Kommuner och Regioner
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Niclas Lindahl
Sabina Bajraktarevic
Bilagor:
Förhandlingsprotokoll
Bilaga 1 Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR
Bilaga 2 Centrala och lokala protokollsanteckningar
Bilaga 3 Centrala protokollsanteckningar
Bilaga 4 Stadgar för Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden
Bilaga 5 Lokalt kollektivavtal för KOM-KR och
Bilaga 6 Centrala parters syn på förebyggande insatser
Partsgemensam kommentar gällande Överenskommelsen om Kompetens- och
omställningsavtal (KOM-KR).
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Bilaga 1
till KOM-KR

Kompetens- och omställningsavtal – KOM-KR
1. Inledande bestämmelser
§ 1 Syfte
Syftet med avtalet är att möta såväl verksamhetens kompetensförsörjningsbehov
som verksamhetens och arbetstagarens behov av omställning.
§ 2 Målsättning
Målsättningen med avtalet är att genom förebyggande insatser, aktiva
omställningsinsatser och ekonomiska förmåner med utgångspunkt i
verksamhetens behov trygga arbetstagarens möjlighet till fortsatt arbete.
§ 3 Tillämpningsområde
Avtalet gäller för arbetstagare med anställning enligt Huvudöverenskommelse
(HÖK) och tillhörande Allmänna bestämmelser (AB) samt vid varje tidpunkt
gällande branschavtal tecknade av Sobona där så särskilt anges.
Den närmare tillämpningen av avtalet beskrivs i avtalets respektive kapitel.
§ 4 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.
§ 5 Återbetalningsskyldighet
En arbetstagare som inte har uppfyllt sin uppgiftsskyldighet enligt § 4 ska betala
tillbaka förmån som har betalats ut till honom eller henne på felaktiga grunder.
Arbetsgivare eller Omställningsfonden har rätt att avräkna ett felaktigt utbetalt
belopp från kommande utbetalning. Arbetsgivaren kan besluta att helt eller
delvis avstå från att reglera felaktigt utbetald förmån.

1
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2.

Förebyggande insatser

§ 6 Tillämpningsområde
Förebyggande insatser tillämpas på såväl tillsvidareanställda arbetstagare som
tidsbegränsat anställda arbetstagare enligt §§7 - 8. Rätten till individuell
kompetensutvecklingsplan tillämpas på arbetstagare enligt § 9.
§ 7 Medel till förebyggande insatser
Mom. 1 Medel till förebyggande insatser avsätts av Omställningsfonden inom
ramen för avtalet. I bilaga 6 - Centrala parters syn på förebyggande insatser, har
parterna beskrivit hur medlen kan användas.
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. Se även Centrala
protokollsanteckningar punkt 4 c).

Mom. 4 Medel som ej avropas under den fastställda perioden återförs till
stiftelsens kapital.
§ 8 Ansökan om medel för förebyggande insatser
Mom. 1 Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna ska i
samverkan eller vid lokal förhandling enligt medbestämmandelagen (MBL)
genom diskussion och analys identifiera vilka områden samt vilka aktiviteter
som ska finansieras genom medel för förebyggande insatser.
Hänsyn ska tas till verksamhetens förutsättningar, kompetensbehov de
kommande åren samt situationen avseende tidsbegränsat anställda och
långtidssjukskrivna arbetstagare.
Arbetsgivaren ska upprätta en handlingsplan för de förebyggande insatserna.
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Mom. 2 Arbetsgivaren ansöker om respektive avropar medel till förebyggande
insatser enligt § 7.
Mom. 3 Arbetsgivaren ska årligen, för de lokala arbetstagarorganisationerna,
redovisa hur medlen använts.
Mom. 4 För att kunna ta del av medel för förebyggande insatser enligt avtalet
ska arbetsgivaren lämna underlag till Omställningsfonden enligt fondens
anvisningar.
§ 9 Individuell kompetensutvecklingsplan
Mom. 1 En tillsvidareanställd arbetstagare som riskerar att hamna i en
övertalighetssituation på grund av bristande kompetens har rätt till en individuell
kompetensutvecklingsplan.
En arbetstagare med tidsbegränsad anställning har efter 9 månaders sammanlagd
tidsbegränsad anställning, dock senast 12 månader räknat från det första
anställningstillfället, rätt till en individuell kompetensutvecklingsplan.
Anmärkning
I syfte att säkerställa arbetsgivarens kompetensbehov och tidsbegränsat anställda
arbetstagares behov av kompetensutveckling har en arbetstagare rätt till en individuell
kompetensutvecklingsplan efter en viss tid. En förutsättning för kravet på en individuell
kompetensutvecklingsplan är att den tidsbegränsat anställde arbetat kontinuerligt i
verksamheten och har en vilja att fortsätta i anställning hos arbetsgivaren.
Det finns inget hinder för en arbetsgivare att upprätta den individuella
kompetensutvecklingsplanen vid en tidigare tidpunkt än som ovan angivits.

En arbetstagare som inom två år efter att dennes tillsvidareanställning upphört
på grund av arbetsbrist tillträder en tidsbegränsad anställning har rätt till en
individuell kompetensutvecklingsplan.
Mom. 2 Arbetsgivaren ska informera om arbetstagares rätt till en individuell
kompetensutvecklingsplan.
Mom. 3 Arbetsgivaren ska tillsammans med arbetstagaren ta fram en
individuell kompetensutvecklingsplan under förutsättning att
arbetstagaren uppfyller kriterierna enligt mom. 1 och har anmält intresse hos
arbetsgivaren.
Mom. 4 I samband med eller efter att den individuella
kompetensutvecklingsplanen upprättats kan arbetsgivaren ansöka om medel för
förebyggande insatser från Omställningsfonden.
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§ 10 Stöd till lokala parter
Mom. 1 Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna kan i arbetet
söka stöd från Omställningsfonden.
Mom. 2 Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna kan
tillsammans inhämta råd och stöd från centrala parter avseende förebyggande
insatser.

3. Aktiva omställningsinsatser
§ 11 Tillämpningsområde
Mom. 1 Aktiva omställningsinsatser gäller för en tillsvidareanställd
arbetstagare med sammanhängande anställning enligt HÖK/AB eller Sobonas
branschavtal med minst 40 % sysselsättningsgrad hos arbetsgivaren sedan minst
ett år vid uppsägningstidpunkten eller tidpunkten för överenskommelsens
tecknande, och
a) som sägs upp på grund av arbetsbrist, eller
b) som ingår i en fastställd turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist
och avgår efter en överenskommelse med arbetsgivaren, eller
c) vars anställning upphör genom en överenskommelse med arbetsgivaren, där
grunden för denna överenskommelse är nedsatt arbetsförmåga på grund av
sjukdom eller skada.
Anmärkning
Detta förutsätter att arbetsgivaren har fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet, att
omplaceringsmöjligheter hos arbetsgivaren är uttömda samt att arbetsgivaren och
arbetstagaren är överens om att aktiva omställningsinsatser ska ingå i
överenskommelsen.

För att uppnå kvalifikationsvillkoret enligt detta moment 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.
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
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ha påbörjat tillsvidareanställningen i direkt anslutning till den tidigare
visstidsanställningen.
3. För specialistkompetent läkare, se bilaga 2 Centrala och lokala
protokollsanteckningar.

För den tidsbegränsade anställning hos arbetsgivaren som följer av omplacering
i samband med övertalighet anses kvalifikationsvillkoret enligt ovan uppfyllt.
En tillsvidareanställd arbetstagare, som byter anställning vid en
verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS, får tillgodoräkna sig anställningstiden
hos den förre arbetsgivaren för att uppnå kvalifikationsvillkoret enligt ovan. Om
det har skett flera sådana byten av anställning får arbetstagaren räkna samman
anställningstiderna hos alla arbetsgivarna.
Mom. 2 Aktiva omställningsinsatser ges 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 anställningen.

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 den 1 maj 2020,
d) har fått hel särskild avtalspension eller en motsvarande förmån, eller
e) på grund av ålder inte längre har rätt att kvarstå i anställningen enligt
LAS.
§ 12 Utformning av samt ansvar för aktiva omställningsinsatser
Mom. 1 Omställningsfonden ansvarar för de aktiva omställningsinsatserna.
Mom. 2 De aktiva omställningsinsatserna ska påbörjas så tidigt som möjligt, så
att de normalt kan genomföras då arbetstagaren fortfarande är anställd. Utifrån
arbetstagarens behov eller verksamhetens krav kan de fortsätta eller påbörjas
efter det att anställningen har upphört. De aktiva omställningsinsatserna kan som
längst pågå i två år efter det att anställningen har upphört.
Mom. 3 De aktiva omställningsinsatserna ska öka arbetstagarens möjligheter
att få ett nytt arbete samt utformas och anpassas utifrån arbetstagarens behov,
förutsättningar och önskemål. En individuell handlingsplan, överenskommen
mellan arbetstagaren och Omställningsfonden, ska därför upprättas. Det innebär
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att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll kan skilja sig åt mellan olika
arbetstagare.
§ 13 Efterskydd
En arbetstagare kan återkomma i aktiva omställningsinsatser inom 12 månader
från den tidpunkt då anställningen har upphört.

4. Ekonomiska omställningsförmåner
§ 14 Tillämpningsområde
Mom. 1 Ekonomiska omställningsförmåner gäller för en tillsvidareanställd
arbetstagare med sammanhängande anställning enligt HÖK/AB eller Sobonas
branschavtal med minst 40 % sysselsättningsgrad hos arbetsgivaren sedan minst
ett år vid uppsägningstidpunkten som
a) sägs upp på grund av arbetsbrist eller
b) ingår i en fastställd turordning vid uppsägning på grund av arbetsbrist och
avgår efter en överenskommelse med arbetsgivaren.
För att uppnå kvalifikationsvillkoret enligt detta moment 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.
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 specialistkompetent läkare, se bilaga 2 Centrala och lokala
protokollsanteckningar.

För den tidsbegränsade anställning hos arbetsgivaren som följer av omplacering
i samband med övertalighet anses kvalifikationsvillkoret enligt ovan uppfyllt.
En tillsvidareanställd arbetstagare, som byter anställning vid en
verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS, får tillgodoräkna sig anställningstiden
hos den förre arbetsgivaren för att uppnå kvalifikationsvillkoret enligt denna
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bestämmelse. Om det har skett flera sådana byten av anställning får
arbetstagaren räkna samman anställningstiderna hos alla arbetsgivarna.
Mom. 2 Avtalet 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 anställningen.

b) är anställd i en arbetsmarknadspolitisk insats som innebär att han eller hon
enligt 1 § LAS är undantagen från lagens tillämpning,
c) sagts upp på grund av arbetsbrist före den 1 maj 2020,
d) har fått hel särskild avtalspension eller en motsvarande förmån, eller
e) på grund av ålder inte längre har rätt att kvarstå i anställningen enligt LAS.
§ 15 Ekonomiska omställningsförmåner under och efter anställning
Mom. 1 De ekonomiska omställningsförmånerna är:
a) lön under ledighet från arbetet (§16),
b) särskild omställningsersättning (§17), och
c) kompletterande omställningsersättning (§18).
Mom. 2 En arbetstagare har rätt till omställningsförmånerna enligt de villkor i
§§ 16-18 som gäller för respektive förmån. För en arbetstagare som, inom
perioden för företrädesrätt enligt LAS, avvisat ett erbjudande om annat arbete
hos arbetsgivaren som han eller hon skäligen borde ha godtagit gäller inte rätt
till kompletterande omställningsersättning enligt § 18.
Anmärkning
LAS bestämmelser är vägledande vid en bedömning enligt ovan om arbetstagaren
skäligen borde ha godtagit ett erbjudande om annat arbete, förutsatt att ett sådant
erbjudande avser liknande arbete hos arbetsgivaren.

Mom. 3 En arbetstagare som efter en övertalighetsprocess med omplaceringsutredning enligt 7 § andra stycket LAS accepterar en ny anställning med
lägre sysselsättningsgrad, för att undvika uppsägning, kan jämställas med
uppsagd arbetstagare enligt § 14 då arbetstagaren har rätt till och får
a-kasseersättning.
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§ 16 Lön under ledighet från arbetet
Mom. 1 Arbetstagaren behåller sin överenskomna fasta kontanta lön enligt AB
eller Sobonas branschavtal vid ledighet från arbetet för att delta i de
omställningsinsatser som ingår i hans eller hennes individuella handlingsplan för
de aktiva omställningsinsatserna.
Mom. 2 Om arbetsgivaren har förklarat att arbetstagaren inte behöver stå till
förfogande under uppsägningstiden, och han eller hon under samma tid har
inkomst i anställning hos en annan arbetsgivare, ska sådan inkomst inte avräknas
från anställningsförmånerna i den uppsagda anställningen under uppsägningstiden.
§ 17 Särskild omställningsersättning
Mom. 1 En arbetstagare har rätt till särskild omställningsersättning, efter det
att anställningen har upphört, då han eller hon deltar i aktiva
omställningsinsatser enligt §§ 12 eller 13 och är anmäld som arbetssökande hos
Arbetsförmedlingen. Sådan ersättning betalas längst under 60 kalenderdagar
inom en tidsram av 180 kalenderdagar efter det att anställningen har upphört.
Ersättningen betalas endast då rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen
saknas, på grund av bedömning att arbetstagaren inte står till arbetsmarknadens
förfogande.
Motsvarande gäller då ersättning skulle ha saknats enligt
arbetslöshetsförsäkringen om arbetstagaren hade haft sådan ersättning. Den
särskilda omställningsersättningen motsvarar 80 procent av arbetstagarens
överenskomna fasta kontanta lön enligt AB eller Sobonas branschavtal då
anställningen upphör. Särskild omställningsersättning kan inte betalas under den
tid då ersättning enligt mom. 2 betalas ut.
Mom. 2 En arbetstagare som inte erbjuds möjlighet att delta i aktiva
omställningsinsatser enligt § 12 under anställningstiden på grund av
verksamhetens krav, har rätt till avgångsersättning under 30 kalenderdagar i
direkt anslutning till att anställningen upphör. Ersättningen motsvarar
arbetstagarens överenskomna fasta kontanta lön enligt AB eller Sobonas
branschavtal då anställningen upphör.
§ 18 Kompletterande omställningsersättning
Mom. 1 En arbetstagare har rätt till kompletterande omställningsersättning om
han eller hon – utöver villkoren i § 14 – har haft sammanhängande anställning
hos arbetsgivaren sedan minst fem år då anställningen upphör. Inom en ramtid
av 450 kalenderdagar efter det att anställningen har upphört gäller denna rätt
under längst 300 ersättningsdagar då arbetstagaren samtidigt får ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen.
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Mom. 2 Kompletterande omställningsersättning betalas ut till arbetstagare med
rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning med ett belopp som tillsammans
med den inkomstrelaterade ersättningen enligt arbetslöshetsförsäkringen,
motsvarar 80 procent de första 200 ersättningsdagarna och 70 procent resterande
100 ersättningsdagar av arbetstagarens överenskomna fasta kontanta lön enligt
AB eller Sobonas branschavtal då anställningen upphör.
Mom. 3 Arbetstagare som uppfyller villkoren i § 15 mom. 3 kan få kompletterande omställningsersättning under 60 veckor, inom en tidsram av ett år från
det att den nya anställningen med lägre sysselsättningsgrad tillträds.
§19 Ansökan om ersättning
En arbetstagare ansöker hos Omställningsfonden om ekonomiska
omställningsförmåner enligt § 17 mom. 1 och § 18.

5. Finansiering
§ 20 Finansiering av förebyggande insatser, aktiva omställningsinsatser
samt ekonomiska förmåner
Arbetsgivaren betalar årligen en premie som motsvarar 0,1 procent av
arbetsgivarens lönesumma för arbetstagare med anställning enligt HÖK/AB eller
Sobonas branschavtal till Omställningsfonden KOM-KR. Centrala parter kan, på
rekommendation från Omställningsfondens styrelse, föreslå fondens styrelse att
fastställa premiereduktion.
Premien finansierar förebyggande insatser enligt kapitel 2, aktiva
omställningsinsatser enligt kapitel 3 samt ekonomiska omställningsförmåner
enligt kapitel 4 § 17 mom. 1 samt § 18.
§ 21 Finansiering av lön under ledighet från arbetet samt
avgångsersättning
Arbetsgivaren ansvarar för finansiering av lön under ledighet från arbetet enligt
§ 16 samt avgångsersättning enligt § 17 mom. 2.
§ 22 Betalning av premie
Premien enligt § 20 debiteras arbetsgivaren av Omställningsfonden enligt
fondens anvisningar.
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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 § 3, § 5, § 8 mom. 1 och 3, § 9 mom. 1-3, § 11 samt §§ 14 -18 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
Kommunalarbetareförbundet 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.

7. Tvister
§ 24 Handläggning av tvister
Mom. 1 Tvister om tolkning och tillämpning av bestämmelserna om omställningsförmåner enligt § 3, § 5, § 8 mom. 1 och 3, § 9 mom. 1-3, § 11 samt §§ 1418 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 förhandlingsskyldigheten 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).
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§ 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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Bilaga 2
till KOM-KR

Centrala och lokala protokollsanteckningar
1. Detta avtal gäller för arbetstagare som uppfyller kvalifikationsvillkoren
för KOM-KR 1 maj 2020 eller senare.
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. Vid omställning som beskrivs i § 15 mom. 3 är Omställningsfondens
aktiva omställningsinsatser endast tillgängliga i begränsad omfattning.
Dessa insatser kan inte jämföras med det stöd en arbetstagare får som
mist sin anställning på grund av arbetsbrist och helt står utan arbete.
Eftersom uppsägningstid inte löper saknas förutsättningar för mycket
tidiga insatser från fonden. Eventuella insatser genomförs som regel
under sådan tid då arbetstagare inte arbetar. Eftersom insatser under
uppsägningstiden inte är möjliga bör aktuell arbetstagare ges möjlighet att
själv initiera sitt ärende hos fonden. Fonden får vid sådan ansökan
komplettera handlingar genom förfrågan till arbetsgivaren.
3. Bestämmelsen enligt § 15 mom. 2 avseende liknande arbete skiljer sig
i förhållande till LAS regelverk enligt följande:
Parternas utgångspunkt är att bestämmelsen om liknande arbete avser
liknande kompetensområde, utan att innebära likvärdigt arbete,
befattningsskydd eller yrkesförsäkring för arbetstagaren. Tolkning och
tillämpning av bestämmelsen avseende innebörden av begreppet liknande
arbete och dess avgränsning ligger inom Rådgivningsnämndens
ansvarsområde.
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4. Avseende sammanhängande anställning hos arbetsgivaren sedan
minst fem år enligt KOM-KR § 18 mom. 1 gäller följande:
Fyra år före anställningen upphör krävs sammanhängande
tillsvidareanställning hos arbetsgivaren enligt Allmänna bestämmelser
(AB), eller Sobonas branschavtal, med minst 40 procents
sysselsättningsgrad. Om anställningstiden året före dessa fyra år inte helt
är en tillsvidareanställning kan KOM-KR § 14 mom. 1 tillämpas avseende
möjlighet att tillgodoräkna anställningstid i en eller flera direkt anslutande
tidsbegränsade anställning.
5. Avseende rätten till utfyllnad av arbetslöshetsersättningen enligt
KOM-KR § 18 mom. 2 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 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.
6. Specialistkompetent läkare vid upplåten enhet som tjänstgör för
begränsad tid – så kallad sex års förordnande enligt lag (1981:764) –
anses i detta sammanhang ha uppfyllt kvalifikationsvillkoret enligt §§ 11
och 14 förutsatt att arbetstagaren inte erbjuds fortsatt anställning hos
arbetsgivaren då förordnandet löper ut.
Parterna är medvetna om att lag 1981:764 har utgått och att punkt 6 ovan
är att betrakta som en övergångsregel.

2
28 (217)

7. För medlem i Sobona gäller att avtalet omfattar arbetsgivare som per
2020-04-30 omfattats av antingen KOM-KL eller KFS Trygghetsavtal
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.
Med ”branschavtal tecknade av Sobona” avses ÖLA tecknade av Pacta
samt framtida branschavtal tecknade av Sobona där så särskilt anges.

3
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Bilaga 3
till KOM-KR

Centrala protokollsanteckningar
1. Parterna är överens om att tillsammans följa Kompetens- och
omställningsavtalets 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
arbetsmarknadspolitiken och arbetslöshetsförsäkringen. För det fall att
arbetslöshetsersättningens 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 medel för förebyggande insatser ska avsättas
enligt följande:
a) För kommuner och regioner enas centrala parter om en
rekommendation gällande totalbelopp för medel till förebyggande
insatser, för varje treårsperiod, från och med den 1 januari 2021.
Totalbeloppet ska fördelas proportionerligt till respektive arbetsgivare.
Parterna kan besluta om annan tidsperiod än tre år.
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b) För medlem i Sobona enas centrala parter om en rekommendation
gällande totalbelopp för medel till förebyggande insatser, för varje
treårsperiod, med början den 1 januari 2021. Totalbeloppet till
förebyggande insatser som tillgängliggörs som projektmedel är
möjliga att söka för arbetsgivare anslutna till Sobona. Parterna kan
besluta om annan tidsperiod än tre år.
c) Medlem hos Sobona som ägs av en kommun eller region kan välja att
tillsammans med sin ägare göra ett gemensamt avrop av medel enligt
§ 7 mom. 2. Det innebär att arbetsgivare med samma ägare kan välja
att hantera sina verksamheter gemensamt för att få en helhet i sina
insatser. När detta sker avropas dessa arbetsgivares andel av Sobonas
medel till förebyggande insatser och dessa medel blir ej tillgängliga för
projektansökningar.
d) Den bortre gränsen för arbetsgivare att göra anspråk på reserverade
medel är 3 år om inte centrala parter har kommit överens om annat. De
medel som inte avropas under perioden återgår till det gemensamma
kapitalet.
5. Parterna kan, på rekommendation från Omställningsfondens styrelse, föreslå
fondens styrelse att fastställa premiereduktion.
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Bilaga 4
till KOM-KR

Stadgar för Kollektivavtalsstiftelsen
Omställningsfonden KOM-KR
§ 1 Namn
Stiftelsens namn är Kollektivavtalsstiftelsen Omställningsfonden KOM-KR.
Stiftelsen bildades ursprungligen genom förordnande i kollektivavtal
den 11 september 1984 mellan Landstingsförbundet, Svenska
Kommunförbundet, Svenska Kommunalarbetareförbundet,
Kommunaltjänstemannakartellen (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
Kollektivavtalsstiftelsen 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
§ 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 och Sobona, de
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.
§ 3 Ändamål
Stiftelsens ändamål är att erbjuda, ge förutsättningar och möjligheter för såväl
förebyggande insatser som aktiva omställningsinsatser och ge ekonomisk
trygghet i omställningen utifrån bestämmelserna för sådant arbete och sådan
förmån enligt kollektivavtalet Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR.
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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 maj 2020,
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 ledamöter 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.
§ 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.
2
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Styrelsen ska utifrån ändamålet ansvara för hantering och administration av
såväl de förebyggande insatserna som de aktiva omställningsinsatserna och de
ekonomiska förmånerna, hantera kapital- och premieförvaltning samt teckna
uppdragsavtal. Genom så kallad helfondslösning uppnås omfördelning,
riskspridning och kvalitetssäkring av de förebyggande insatserna och det aktiva
omställningsarbetet samt de ekonomiska förmånerna.
Styrelsen beslutar om och skapar praxis för såväl de förebyggande insatserna
som de aktiva omställningsinsatserna och ekonomiska förmånerna.
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 förutsättningar 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 såväl de förebyggande insatserna som de aktiva
omställningsinsatserna med kontor och anställda i Stockholm. Stiftelsen har inga
andra uppgifter än de som anges i kollektivavtalet Kompetens- och
Omställningsavtal KOM-KR.
§ 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.
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Beredningsgruppen ska därtill bereda ärenden för beslut i styrelsen avseende
utarbetande av praxis för såväl de förebyggande insatserna som de aktiva
omställningsinsatserna och ekonomiska förmånerna.
§ 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.
Årsredovisning görs för kommuner och regioner respektive Sobonas
medlemmar var för sig.
§ 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
4
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Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden samt
AkademikerAlliansen 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.

5
36 (217)

Bilaga 5
till KOM-KR

Lokalt kollektivavtal
§ 1 Innehåll
Till Lokalt kollektivavtal KOM-KR, nedan kallat avtalet, hör
1. de bestämmelser som de centrala parterna genom förhandlingsprotokoll
den 2020-05-01 har träffat överenskommelse om för Kompetens- och
omställningsavtal KOM-KR enligt § 2 vad avser bilagorna 1, 2 samt § 3
och 4 i förhandlingsprotokollet, samt
2. de bestämmelser i övrigt som de lokala parterna träffar överenskommelse
om ska ingå i avtalet.
§ 2 Giltighet och uppsägning
Mom. 1 Avtalet gäller tills vidare från och med den 1 maj 2020.
Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal (KOM-KL) i lydelse
den 7 december 2016 upphör då att gälla.
Anmärkning
För en arbetsgivare som blir medlem i en arbetsgivarorganisation som är central part i
KOM-KR efter den 1 maj 2020 gäller avtalet med beaktande av 26 § MBL från den
tidpunkt som arbetsgivaren blir medlem.

Mom. 2 Avtalet upphör vid ingången av ett kalenderår, om en part skriftligen
säger upp avtalet minst tre kalendermånader före årsskiftet. Med uppsägningen
ska följa ett förslag till nytt kollektivavtal.
Säger en central part upp KOM-KR upphör avtalet att gälla vid samma tidpunkt,
om inte de centrala parter som uppsägningen gäller för kommer överens om
annat.
Anmärkning
Detta förutsätter att berörd central part är arbetsgivar- eller arbetstagarorganisation för
den arbetsgivar- respektive arbetstagarpart som är bunden av avtalet.
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Bilaga 6
till KOM-KR

Centrala parters syn på förebyggande insatser
Förebyggande insatser skapar förutsättningar för omställning och
kompetensutveckling under hela arbetslivet samtidigt som de möter sektorns
kompetensförsörjningsbehov och den allt snabbare utvecklingen av
verksamheter, organisation och arbetssätt.
Förebyggande insatser innebär att arbetstagare ges kompetens- och
omställningsinsatser utifrån verksamhetens behov i syfte att öka
anställningstryggheten. Regelverket syftar till att snabbt kunna identifiera de
som är i behov av omställningsinsatser så att arbetsgivarna ska kunna behålla
kompetensen i verksamheten och undvika framtida uppsägningar
Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna har ett gemensamt
ansvar för att medel för förebyggande insatser används på ett sådant sätt att
verksamhetens behov beaktas samtidigt som arbetstagarens behov av
omställning tillgodoses.
Avtalets tillämpning förutsätter en kontinuerlig dialog mellan arbetsgivaren och
de lokala arbetstagarorganisationerna.
Centrala parter är överens om att stödja förebyggande insatser som syftar till att
utveckla såväl verksamhet som arbetstagare.

Lokalt arbete med förebyggande
omställningsinsatser
Verksamhetens förutsättningar och arbetstagarens behov av kompetens- och
omställningsinsatser ska ligga till grund för arbetet med förebyggande insatser.
Arbetsgivaren ska i samverkan eller vid lokal förhandling enligt
medbestämmandelagen (MBL) inledningsvis presentera sin syn på
utvecklingsbehov och förslag till åtgärder och aktiviteter.
Om arbetstagarorganisationen saknar lokal facklig företrädare ska arbetsgivaren
bjuda in central företrädare för organisationen för att ge möjlighet till påverkan
på arbetet med handlingsplanen. Arbetsgivaren och de lokala
arbetstagarorganisationerna ska identifiera vilka områden som berörs samt vilka
åtgärder och aktiviteter som ska omfattas av en handlingsplan.
Det ligger i respektive parts ansvar att medverka genom egna förberedelser och
aktivt deltagande. Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna ska
eftersträva att finna samarbetsformer som stödjer ett aktivt och effektivt arbete.
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Arbetsgivaren upprättar en handlingsplan för de förebyggande insatserna.
Handlingsplanen beskriver de planerade insatserna och kan innehålla följande:
- analys av verksamhetens förutsättningar, kompetensbehov de kommande
åren samt situationen avseende tidsbegränsat anställda och
långtidssjukskrivningar,
- behov av kompetens- och omställningsinsatser i syfte att säkerställa
verksamhetens kompetensförsörjning på kort och lång sikt,
- förslag på förebyggande kompetens- och omställningsinsatser för grupper
och/eller enskilda arbetstagare för att stärka deras kompetens, med
målsättningen att de ska kunna utföra nya arbetsuppgifter,
- tidplan och budget för de olika insatserna.
Arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna kan i det lokala arbetet
med handlingsplanen 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.
Parterna är överens om att Omställningsfonden är en viktig resurs i arbetet med
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 vilka
arbetstagare som ska omfattas av den föreslagna insatsen och vilken utförare
som är avsedd att genomföra den. Om arbetet utförs av annan än
Omställningsfonden, har fonden i uppgift att ge råd och stöd till arbetsgivaren.
Arbetsgivaren ska årligen redovisa, till de lokala arbetstagarorganisationerna,
hur medlen har använts i enlighet med den lokala handlingsplanen och avtalets
intentioner. Vid behov kan därefter handlingsplanen justeras.
Exempel på förebyggande insatser som kan genomföras lokalt
- Arbetstagare som riskerar att sägas upp på grund av arbetsbrist till följd av
beslut om att höja kompetensnivån i verksamheten eller förändrade behov i
verksamheten kan erbjudas förebyggande insatser i syfte att uppfylla de
förändrade kompetenskraven.
- Arbetstagare som har identifierats som övertaliga och riskerar att sägas upp
på grund av arbetsbrist kan erbjudas insatser, till exempel utbildning, i syfte
att få kompetens för annan tjänst hos arbetsgivaren.
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- Arbetstagare tillhörande yrkeskategori eller verksamhet för vilken förändrad
lagstiftning ställer krav på särskild kompetens kan erbjudas insatser i syfte att
möta kompetenskravet.
- Arbetstagare som på sikt riskerar uppsägning på grund av arbetsbrist och som
behöver kompetensutveckling för att uppfylla framtida kompetensbehov
inom verksamheten kan få medel till merkostnader, exempelvis resor, logi
och kurslitteratur, i samband med en utbildning inom det reguljära
utbildningsväsendet. Sådana utbildningar kan till exempel vara universitetseller högskoleutbildningar, distanskurser och YH-utbildningar på hel- eller
deltid.
- Medel kan användas till att helt eller delvis finansiera upphandlade
utbildningar.
- Arbetstagare som inte kan återgå till sitt ordinarie arbete men har en
konstaterad arbetsförmåga efter avslutad rehabilitering kan erbjudas
förebyggande insatser i syfte att få kompetens för annat arbete.
- Stöd kan ges genom enskilda samtal till arbetstagare som arbetar inom
verksamhet som är föremål för arbetsbrist.
- Chefer kan erbjudas utbildning och stöd i det svåra samtalet och hantering av
en arbetsbristsituation.
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Förhandlingsprotokoll
2020-05-01

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 förbundsområdena 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), stöttat verksamheter och arbetstagare i omställning. Sedan
2016, genom Principöverenskommelse – Lokala omställningsmedel (TLO-KL)
och verksamhetsanpassade turordnings- och företrädesrättsbestämmelser i
Allmänna bestämmelser (AB), har ett arbete med att stärka individer och
verksamheter vid tidig omställning skett.
Det här avtalet är en del av resultatet av ”Principöverenskommelse – nytt
kompetens- och omställningsavtal och därtill hörande ändringar i Allmänna
bestämmelser m.m.” tecknad mellan parterna den 4 december 2019.
Principöverenskommelsen är en vidareutveckling av KOM-KL och svarar även
upp mot regeringens aviserade förändringar av lagen om anställningsskydd och
arbetsgivarens ansvar att stärka den anställdes omställningsförmåga.
Avtalet skapar förutsättningar för omställning och kompetensutveckling under
hela arbetslivet samtidigt som det möter sektorns kompetensförsörjningsbehov
och den allt snabbare utvecklingen av verksamheter, organisation och arbetssätt.
Avtalet syftar även till att komplettera den allmänna arbetsmarknadspolitikens
omställningsinsatser.
Genom förebyggande insatser och aktiva omställningsinsatser stärks
arbetstagarnas möjligheter till kompetensutveckling och omställning. Ett sådant
arbete är framgångsrikt om arbetslöshet kan undvikas eller upphöra genom ett
1
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nytt arbete. De ekonomiska förmånerna ger trygghet under omställningen till
nytt arbete.
§ 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), och
g) Centrala parters syn på förebyggande insatser (bilaga 6).
§ 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.
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§ 7 Giltighet och uppsägning
Detta kollektivavtal, Kompetens och omställningsavtal KOM-KR, ersätter
KOM-KL Överenskommelse om Omställningsavtal i lydelse den 7 december
2016. Avtalet gäller från och med den 1 maj 2020 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 § MBL rätt att säga upp avtalet vid samma
tidpunkt. För sådan uppsägning gäller en minsta uppsägningstid av två kalendermånader.
§ 8 Avslutning
Förhandlingarna förklaras avslutade.

Vid protokollet

…………………………………………………….
Justeras
För Sveriges Kommuner och Regioner

………………………………………………………

För Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation

………………………………………………………

För Svenska Kommunalarbetareförbundet

………………………………………………………
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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

………………………………………………………

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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Tjänsteställe, handläggare

Sammanträdesdatum

Staben Ekonomi, Ingrid Domberg

2020-06-02

FöredragningsPM
Dnr: 20RS2577

Organ

Regionstyrelsens arbetsutskott

Fördelning av statliga medel för hälsoundersökningar för
familjehemsplacerade barn
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att fördela 300 000 kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden för arbetet med
hälsoundersökningar av familjehemsplacerade barn samt
att finansiering sker genom ianspråktagande av regionstyrelsens planeringsreserv för
2020 och därefter arbetas in i budget för kommande år.
Sammanfattning
För att säkerställa att barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet får samma
goda förebyggande hälsovård och tandvård som andra barn, har nya bestämmelser
införts i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen samt har lag (2017:209) om
krav på hälsoundersökning av barn som placeras utanför det egna hemmet tillkommit.
Skälet till skärpningen är att placerade barn och unga har sämre fysisk och psykisk
hälsa och sämre tandhälsa än andra, och att brister i samverkan mellan socialtjänst och
andra aktörer leder till att barn och unga i samhällsvård inte får nödvändiga eller
samordnade insatser (Prop. 2016/17:59). Syftet med den nya lagstiftningen är att
underlätta socialtjänstens utredning och planering av vården, samt öka tillgången till
tidiga och samordnade insatser för barn och unga.
Hälso- och sjukvårdsdirektören har gett Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i
västra länsdelen i uppdrag att hantera hälsoundersökningar inom åldersgruppen 6-17
år. Således koncentreras länets hälsoundersökningar i den åldersgruppen till Barn- och
ungdomsmedicinska mottagningen i Karlskoga varför de medel som finns för
utförande av hälsoundersökningar också bör omdisponeras i enlighet med tilldelat
uppdrag.
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Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Beslutet leder till att hälsoundersökningar säkerställs för barn och unga som vårdas
utanför det egna hemmet. Detta medför att jämställda förutsättningar för god
förebyggande hälsovård och tandvård ges för alla barn i Örebro län.
Ekonomiska konsekvenser
Regionerna tilldelas medel från staten för uppdraget att genomföra hälsoundersökningarna av familjehemsplacerade barn genom generella statsbidrag. För
Region Örebro läns del beräknas 300 000 kronor ingå för detta uppdrag i de generella
statsbidragen. En överföring av medlen till hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås
ianspråktas från regionstyrelsens planeringsreserv. Inga bedömda konsekvenser för
övriga perspektiv.
Uppföljning
Verksamhet och ekonomi följs upp i delårsrapport och årsredovisning för 2020.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott 2020-06-02 Fördelning av statliga
medel för hälsoundersökningar för familjehemsplacerade barn

Rickard Simonsson
Regiondirektör
Skickas till:
Regionstyrelsen
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2020-06-02
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Organ

Regionstyrelsens arbetsutskott

Godkännande av ägda bolags årsredovisningar 2019
Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen föreslå regionfullmäktige
besluta
att årsredovisningar 2019 för bolagen Region Örebro läns förvaltnings AB,
Länsgården Fastigheter AB, Bussdepåer i Örebro län AB, Länstrafiken Örebro AB,
Landstingsbolaget i Örebro AB, Länsteatern Örebro AB, Scantec AB, Örebro läns
flygplats AB, Alfred Nobel Science Park AB och Länsmusiken i Örebro AB läggs med
godkännande till handlingarna samt
att Region Örebro läns stämmoombud får i uppdrag att vid årsstämman för
respektive bolag rösta för att:
1. fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
2. disponera bolagens vinster eller förluster enligt de fastställda balansräkningarna,
3. bevilja ansvarsfrihet gentemot bolagen för styrelseledamöterna och de verkställande
direktörerna, samt att
4. arvode ska utgå till de styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer som
utsetts av regionfullmäktige i enlighet med av regionfullmäktige i Örebro beslutade
”Arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Region Örebro län” samt att arvode
till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.
Sammanfattning
Region Örebro läns hel- och delägda bolag har överlämnat årsredovisningar för 2019
innehållande verksamhetsberättelser, ekonomisk redovisning och förslag till
disposition av vinster respektive förluster. Enligt gällande bolagspolicy ska
regionstyrelsen utarbeta förslag till instruktioner till de stämmoombud, som utsetts till
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respektive bolagsstämma, som anger hur ombuden ska rösta. Om instruktionerna gäller
ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska dessa utfärdas av
regionfullmäktige. Övriga instruktioner ska utfärdas av regionstyrelsen på delegation
från regionfullmäktige. Styrelsen i Region Örebro läns förvaltnings AB ska till
regionstyrelsen lämna förslag på instruktioner till stämmoombud för dotterbolag till
Region Örebro läns förvaltnings AB.
Eftersom ett antal av de regionägda bolagen som ägs tillsammans med en eller flera
andra organisationer hållit årsstämmor före regionfullmäktiges sammanträde den 17
juni fattade regionstyrelsen beslut om dessa. Övriga bolag beslutas av
regionfullmäktige. Dessa är Region Örebro läns förvaltnings AB, Länsgården
Fastigheter AB, Bussdepåer i Örebro län AB, Länstrafiken Örebro AB,
Landstingsbolaget i Örebro AB, Länsteatern Örebro AB, Scantec AB, Örebro läns
flygplats AB, Alfred Nobel Science Park AB och Länsmusiken i Örebro AB. Samtliga
dessa bolag ingår i Region Örebro läns förvaltnings ABs koncern, varför förslag till
instruktioner till stämmoombuden har behandlats på styrelsesammanträde i
moderbolaget den 2 juni.
Konsekvenser för miljö-, barn- och jämställdhetsperspektiven
Inga konsekvenser för ovan angivna perspektiv.
Beslutsunderlag
FöredragningsPM regionstyrelsens arbetsutskott den 2 juni 2020
Årsredovisning 2019 Region Örebro läns förvaltnings AB
Årsredovisning 2019 Länsgården Fastigheter AB
Årsredovisning 2019 Bussdepåer i Örebro län AB
Årsredovisning 2019 Länstrafiken Örebro AB
Årsredovisning 2019 Landstingsbolaget i Örebro AB
Årsredovisning 2019 Länsteatern Örebro AB
Årsredovisning 2019 Scantec AB
Årsredovisning 2019 Örebro läns flygplats AB
Årsredovisning 2019 Alfred Nobel Science Park AB
Årsredovisning 2019 Länsmusiken i Örebro AB

Rickard Simonsson
Regiondirektör
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www.regionorebrolan.se

51 (217)

Postadress
Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro
E-post: regionen@regionorebrolan.se

52 (217)

53 (217)

54 (217)

55 (217)

56 (217)

57 (217)

58 (217)

59 (217)

60 (217)

61 (217)

62 (217)

63 (217)

64 (217)

65 (217)

66 (217)

67 (217)

68 (217)

69 (217)

70 (217)

71 (217)

72 (217)

73 (217)

74 (217)

75 (217)

76 (217)

77 (217)

78 (217)

79 (217)

80 (217)

81 (217)

82 (217)

83 (217)

84 (217)

85 (217)

86 (217)

87 (217)

88 (217)

89 (217)

90 (217)

91 (217)

92 (217)

93 (217)

94 (217)

95 (217)

96 (217)

97 (217)

98 (217)

99 (217)

100 (217)

101 (217)

102 (217)

103 (217)

104 (217)

105 (217)

106 (217)

107 (217)

108 (217)

109 (217)

110 (217)

111 (217)

112 (217)

113 (217)

114 (217)

115 (217)

116 (217)

117 (217)

118 (217)

119 (217)

120 (217)

121 (217)

122 (217)

1(13)

LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO AB
Org nr 556184-3334

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Innehåll
-
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förvaltningsberättelse
resultaträkning
balansräkningar
kassaflödesanalyser
noter
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken Örebro AB lämnar följande redovisning för
räkenskapsåret 2019.

Ändamålet med verksamheten
Länstrafiken ska på uppdrag av och i samarbete med den regionala kollektivtrafikmyndigheten skapa
attraktiv kollektivtrafik så att människorna i länet får en enklare och bättre vardag. Trafiken ska
utmärkas av att den är enkel, trygg och miljövänlig.
Huvudsaken i vårt arbete är att utveckla, marknadsföra, sälja och samordna kollektivtrafiken både
inom länet och i samarbete med angränsande län.
Vi ska tillsammans med Region Örebro län, kommuner, landsting, ansvariga trafikverk och andra
intressenter bidra till en positiv regional utveckling samt driva frågor som berör trafiksäkerhet, miljö
och infrastruktur.

Allmänt
Länstrafiken Örebro AB var tidigare huvudman för Örebro läns kollektivtrafik. År 2012 trädde en ny
kollektivtrafiklag i kraft, vilket medförde förändringar avseende hur kollektivtrafiken skulle
organiseras i respektive län.
Örebro läns landsting beslutade vid landstingsfullmäktiges möte 2012-09-18 att avveckla det med
Västmanland och Södermanland gemensamma servicebolaget Länstrafiken Mälardalen AB, samt att
verksamheten inom Länstrafiken Örebro AB skulle organiseras i landstinget som en separat
förvaltning.
Ett flertal åtgärder har vidtagits för att uppfylla beslutet, bl. a är personalen överförd till Region
Örebro Län, fastigheterna samlade i ett bolag och därefter avyttrade till Länsgården Fastigheter AB,
dotterbolag och andelar i intressebolag är avyttrade och intressenterna har kontaktats för att godkänna
en överföring av verksamheten från Länstrafiken Örebro AB till Region Örebro län.

Händelser under 2019
Det ekonomiska innehållet i bolagets avtal med staten om finansiering av Citybanan avslutades 2017.
Det till Citybanan kopplade avtalet mellan bolaget och länets kommuner avseende utvecklings- och
investeringsbehov för kollektivtrafiken i Örebro län, är dock inte avslutat.
Under 2016 ansökte Nobina Sverige AB om stämning på Länstrafiken Örebro AB vid Örebro
tingsrätt. Nobina Sverige AB har dels begärt skadestånd för förfluten tid och dels begärt att
tingsrätten ska fastställa att Länstrafiken Örebro AB är skyldigt att ersätta Nobina Sverige AB för
framtida, idag okänd, skada med anledning av påstådda brister i den gas som Nobina Sverige AB
utnyttjar för stadstrafikbussarna i Örebro. Länstrafiken Örebro AB har i domstol till fullo (i sak och
beloppsmässigt) bestritt Nobina Sverige AB:s anspråk. Styrelsen har löpande blivit informerad och
ärendet är inte avslutat under 2019. Enligt domslut 2020 fastställer tingsrätten att Länstrafiken är
skyldig att ersätta Nobina för all direkt skada som Nobina lider i tiden efter den 28 februari 2019 till
följd av leverans av gas till stadstrafiken i Örebro som skett under tiden från och med den 1 oktober
2009 och framåt och som inte uppfyller de krav som följer av det mellan Länstrafiken och Nobina den
29 september 2008 ingångna Trafikavtalet.
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I maj 2019 ansökte Fastighetsaktiebolaget Österplan om stämning mot Örebro kommun och
Länstrafiken Örebro AB vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Fastighetsaktiebolaget
Österplan har begärt att Örebro kommun och Länstrafiken Örebro AB gemensamt, alternativt fördelat
på visst sätt mellan dem, ska ersätta Fastighetsaktiebolaget Österplan för kostnader för sanering av
föroreningar på den f.d. fastigheten Gasklockan 2 i Örebro. En bussdepå var placerad på f.d.
Gasklockan 2 fram till hösten 2009 när en ny depå på Skottvägen i Örebro togs i bruk.
Fastighetsaktiebolaget Österplan gör gällande att Örebro kommun och Länstrafiken Örebro AB har
ett gemensamt ansvar för den aktuella föroreningen på f.d. Gasklockan 2. Länstrafiken Örebro AB
har, liksom Örebro kommun, inför Mark- och miljödomstolen till fullo (i sak och beloppsmässigt)
bestritt Fastighetsaktiebolaget Österplans ersättningsanspråk. Styrelsen har löpande blivit informerad
och ärendet är inte avslutat under 2019. Skriftväxling pågår förnärvarande mellan parterna inför
Mark- och miljödomstolen. Huvudförhandling i målet är planerad till september 2020 varför Markoch miljödomstolens dom kan förväntas tidigast under hösten 2020.

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster uppgår till -9 210tkr(0 tkr, föregående år)

Flerårsjämförelse
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag.

2019
5 257
-9 210
43 336
27,2

2018
6 389

2017
7 008

2016
6 964

2015
278 405
-1 094
117 968
17,8

Rörelsens intäkter
tkr
Resultat efter finansiella poster
tkr
Balansomslutning
tkr
41 492
45 988
128 217
Soliditet
%
50,6
45,7
16,4
Antal resor x 1 000 (buss & tåg)
Trafikproduktion i km x 1000
Antal resor samt trafikproduktion redovisas ej då verksamhet inte bedrivits i bolaget under året.
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Förändring av eget kapital

Eget kapital 2019-01-01
Resultatdispositioner
Årets resultat
Eget kapital 2019-12-31

Aktiekapital
21 000
-

Reservfond
-

Övrigt
fritt eget
kapital
-9 210

21 000

0

-9 210

Summa
eget
kapital
21 000
-9 210
11 790

Förslag till behandling av resultat
Årets resultat

kronor

-9 209 816

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att den ansamlade förlusten behandlas så ansamlade
förlust balanseras i ny räkning..
att i ny räkning överförs

-9 209 816
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Resultaträkning

Not

2019

2018

Övriga rörelseintäkter

2

5 257

6 389

3

-12 478
-12
-

-1 631
-20
-4 906

-12 490

-6 557

-7 233

-168

-1 977

168
-

Summa resultat från finansiella poster

-1 977

168

Resultat efter finansiella poster

-9 210

0

Årets förlust

-9 210

0

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag
Räntekostnader och liknande resultatposter

4
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Not

2019-12-31

2018-12-31

270

270

270

270

214
911
2 946

15
120
386

4 071

521

Kassa och bank

38 995

40 701

Summa omsättningstillgångar

43 066

41 222

Summa tillgångar

43 336

41 492

Balansräkningar
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag

5

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not

2019-12-31

2018-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital

21 000

21 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets förlust

-9 210

-

-9 210

0

Summa eget kapital

11 790

21 000

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 962
17 539
12 045

189
18 831
1 472

Summa kortfristiga skulder

31 546

20 492

Summa eget kapital och skulder

43 336

41 492

Balansräkningar
Eget kapital och skulder
Eget kapital

6
7
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2019

2018

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster
Avskrivningar
Erlagd ränta

-7 233
-1 977

-168
4 906
-

Ökning/minskning rörelsefordringar
Ökning/minskning rörelseskulder

-9 210
-3 549
11 054

4 738
837
-4 496

Kassaflöde från den löpande verksamheten

-1 705

1 079

Kassaflöde från investeringsverksamheten

0

0

Finansieringsverksamheten
Erhållen utdelning

-

168

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

0

168

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början

-1 705
40 701

1 247
39 454

Likvida medel vid årets slut

38 996

40 701

Kassaflödesanalyser

Investeringsverksamheten
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1,
redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.
Intresseföretagsredovisning
Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där moderbolaget direkt eller
indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande
inflytande.
Intäkter
Försäljning av tjänster redovisas vid leverans till kunden, i enlighet med försäljningsvillkoren.
Försäljningen redovisas efter avdrag för moms och rabatter.
Leasing
Alla leasingkostnader redovisas som operationell leasing.
Finansiella intrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen är kundfordringar, övriga fordringar,
leverantöskulder samt övriga skulder och låneskulder. Fordringar med förfallodag mer än 12 månader
efter balansdagen redovisas som anläggningstillgång och tas upp till det belopp som kommer att bli
inbetalt. Kundfordringar och övriga fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt.
Leverantörskulder, övriga skulder och låneskulder redovisas till det belopp som ska betalas på
förfallodagen.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år,
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt.
Materiella anläggningstillgångar
Efter genomgång av alla materiella anläggningstillgångar är bedömningen att de uppfyller kriterierna
för komponentavskrivning varför inga anpassningar genomförts. Materiella anläggningstillgångar
redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella bidrag för investeringen.
Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens
redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande
avskrivningsprocent tillämpas:
Maskiner och inventarier

10-33 %
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Intäkternas fördelning
2019

2018

I Övriga intäkter ingår :
Hyror
Övrigt

5 257
-

5 902
487

Summa

5 257

6 389

2019

2018

0

0

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader
Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande
direktören
Löner och ersättningar till övriga anställda

11
-

4
12

Sociala avgifter enligt lag och avtal

11
2

16
4

Totalt

13

20

Not 3

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medelantalet anställda
Totalt

Några pensionsåtaganden till styrelsen finns ej. All personal verksam i Länsrafiken Örebro AB är
sedan 1 januari 2013 anställda i Region Örebro Län. Styrelseordförande samt ledamot i styrelsen får
57 420 * 2% = 1 148 för ett helt arvode och 574 för ett halvt. Suppleanter samt ordinarie
lekmannarevisor får 57 420 * 1,5 % = 861 för ett helt arvode och 431 för ett halvt.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män

1
4

5

Totalt

5

5

132 (217)

LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO AB
556184-3334

11(13)

2019

2018

Män

1

1

Totalt

1

1

2019

2018

Utdelningar

-

168

Summa

0

168

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden

270

270

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde

270

270

Utgående redovisat värde

270

270

Antal verkställande direktörer och andra ledande
befattningshavare

Not 4

Not 5

Resultat från andelar i intresseföretag

Andelar i intresseföretag

Samtrafiken i Sverige AB
Länstrafiken Mälardalen AB
Bussgods Ekonomisk Förening
Bims KB
Bims AB

Orgnummer
556467-7598
556598-4910
789200-6169
969705-5805
556665-9594

Säte
Stockholm
Örebro
Sundsvall
Karlstad
Karlstad

Summa

Kapital
andel
2,1
33,3
7,1
17,3
16,3
76,1
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Övriga kortfristiga skulder
2019-12-31

2018-12-31

17 539
-

18 827
4

17 539

18 831

2019-12-31

2018-12-31

Övriga poster

12 045

1 472

Summa

12 045

1 472

Medfinansiering utvecklingsåtgärder Örebro Län
Övrigt

Not 7

Not 8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Eventualförpliktelser

Under 2016 ansökte Nobina Sverige AB om stämning på Länstrafiken Örebro AB gällande
skadestånd. Länstrafiken Örebro AB har i domstol till fullo bestritt Nobina Sverige AB:s anspråk.
Enligt domslut 2020 fastställer Tingsrätten att Länstrafiken är skyldig att ersätta Nobina för all direkt
skada som Nobina lider i tiden efter den 28 februari 2019 till följd av leverans av
gas till stadstrafiken i Örebro som skett under tiden från och med den 1 oktober
2009 och framåt och som inte uppfyller de krav som följer av det mellan
Länstrafiken och Nobina den 29 september 2008 ingångna Trafikavtalet.
I maj 2019 ansökte Fastighetsaktiebolaget Österplan om stämning mot Örebro kommun och
Länstrafiken Örebro AB vid Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Fastighetsaktiebolaget
Österplan har begärt att Örebro kommun och Länstrafiken Örebro AB gemensamt, alternativt fördelat
på visst sätt mellan dem, ska ersätta Fastighetsaktiebolaget Österplan för kostnader för sanering av
föroreningar på den f.d. fastigheten Gasklockan 2 i Örebro. En bussdepå var placerad på f.d.
Gasklockan 2 fram till hösten 2009 när en ny depå på Skottvägen i Örebro togs i bruk.
Fastighetsaktiebolaget Österplan gör gällande att Örebro kommun och Länstrafiken Örebro AB har ett
gemensamt ansvar för den aktuella föroreningen på f.d. Gasklockan 2. Länstrafiken Örebro AB har,
liksom Örebro kommun, inför Mark- och miljödomstolen till fullo (i sak och beloppsmässigt) bestritt
Fastighetsaktiebolaget Österplans ersättningsanspråk. Styrelsen har löpande blivit informerad och
ärendet är inte avslutat under 2019. Skriftväxling pågår förnärvarande mellan parterna inför Markoch miljödomstolen. Huvudförhandling i målet är planerad till september 2020 varför Mark- och
miljödomstolens dom kan förväntas tidigast under hösten 2020.
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas årsstämman 2020-02-12 för fastställelse.
Örebro ______-___-___

Stefan Bergic
VD

Fredrik Askhem

Magnus Lagergren

Oskar Svärd

Lars-Göran Zetterlund

Nina Höijer
Ordförande

Min revisionsberättelse har lämnats 2020-

Peter Söderman
Auktoriserad revisor
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Årsredovisning för

Scantec AB
556136-1907
Räkenskapsåret
2019-01-01 - 2019-12-31
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Innehållsförteckning:

Sida

Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Noter
Underskrifter

1
5
6
8
10

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.
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Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Scantec AB intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen
överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma
ÅÅÅÅ-MM-DD.
Årsstämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.

___________________ den _______-_____-_____

_________________________________________
Erik Eneman
Verkställande direktör
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Scantec AB, 556136-1907, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Utbildning och trafiksäkerhet är ledorden för Scantec AB:s verksamhet som bedrivs vid den egna
anläggningen i Hällabrottet, Kumla. Scantec står för Scandinavian Traffic Education Centre men
verksamheten bedrivs under varumärket Trafikcenter.
Inriktningen är i första hand den offentliga sektorns aktörer med såväl kommunala som statliga kunder
i form av bland andra polis, kriminalvård och den militära sektorn.
Den huvudsakliga verksamheten är förlagd till den egna anläggningen i Hällabrottet som är speciellt
anpassad för sitt ändamål. I området som är inhägnat finns möjlighet till utbildning genom i huvudsak
lika delar praktiska som teoretiska utbildningsmoment.
De praktiska övningsmomenten med flera olika typer av banor gör att övningsmomenten kan
anpassas specifikt efter kundens behov och önskemål. Anläggningen är därmed unik i sin bredd och
variation. För de teoretiska utbildningsinslagen finns förtås utbildningssalar i den gemensamma
administrativa byggnaden, liksom möjlighet till lunch, kaffe mm för anläggningens olika besökare.
Därutöver verkstad med spolhall samt uppställningshall för fordon med avseende på i första hand den
egna verksamhetens fordon där ett antal av dessa är avsedda att användas i
utbildningsverksamheten. Entrén till området är försedd med väl tilltagna parkeringsytor för egna och
kunders uppställningsbehov vilket sammantaget gör Scantec's anläggning väl lämpad för sitt ändamål.
Bolagets verksamhet har utvecklats under mer än 50 år av sammanhållen verksamhet och utgör
därmed, får man säga, en unik anläggning inom sitt verksamhetskoncept i Sverige.

Händelser under året
Inom affärsområdet Gymnasial verksamhet har året präglats av en större omorganisation då ende
uppdragsgivaren för detta affärsområde, tillika delägaren i bolaget Kumla kommun, vid halvårsskiftet
2018 beslutade att upphöra med sin gymnasiala utbildning. Självklart innebär det en kraftig omställning
och ett väsentligt ekonomiskt bortfall också för åren 2019 och 2020 men har samtidigt inneburit att
verksamheten mer kunnat koncentreras just för praktisk trafikutbildning och trafiksäkerhet med i
huvudsak statliga och kommunala uppdragsgivare.
Omstruktureringen från det kommunala gymnasiala benet kommer att fortgå in under 2020 med en
uttalad ambition att kunna växa inom andra utbildningsområden och därmed inte behöva minska
dagens personalstyrka vid anläggningen.
Yrkesutbildningen för vuxna elever, som i huvudsak finansieras via statliga medel, har ökat något
jämfört med år 2018. Ökningen avser främst förarutbildning för lastbil och buss där branschen har ett
ökat personalbehov. Bristen på yrkesförare bedöms fortsatt vara stor under de kommande åren till
följd av pensionsavgångar samt mer intensifierade flöden inom såväl gods som persontrafik. Den
praktiskt inriktade utbildningen av lastbilsförare beräknas fortgå under de kommande åren och ett gott
samarbete i dessa frågor föreligger i första hand med Kumla kommun i detta utbildningsområde.
Den s k Riskutbildningen för B-körkort d v s övningsmoment med halkkörning var något lägre för år
2019 än föregående år. Det är inte heller ett prioriterat område för Scantec Trafikcenter då det finns ett
flertal alternativ inom en 10 mils radie för detta utbildningsmoment.
Fortbildningsverksamheten som i huvudsak innefattar grundläggande till avancerad förarutbildning,
riktar sig främst mot personer som yrkesmässigt nyttjar fordon i sitt arbete. Utbildningarna genomförs
för alla typer av fordon i flertalet varierande miljöer och förutsättningar så som exempelvis asfalt,
terräng, halt underlag, grusväg, skog, mörker, dagsljus, snö etc.
Trenden och inriktningen under de senaste åren är att offentliga myndigheter och verksamheter ökar
sina utbildningsinsatser hos Scantec då de praktiska övningsmomenten är varierande, kvalificerade
och förstås sker inom ett inhägnat område. Således har Försvarsmakten, Kriminalvårdens
transportenhet likväl som Polismyndigheten väsentligt ökat sin närvaro vid anläggningen.
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Som exempel har Polismyndigheten under år 2019 i samverkan med Scantec's personal, utvecklat
specifika utbildningsmoment och då kunnat nyttja moderna och effektiva banor och därtill en kunnig
personal för relativt sett kvalificerade utbildningsmoment vid anläggningen.
Fortbildningsområdet är därmed det område som, i linje med bolagets strategi, förhoppningsvis fortsatt
kommer att utvecklas och växa. Inom detta område räknar och planerar Scantec, naturligt nog, att en
stor del av länstrafikens fortbildning för bussförare kommer att förläggas till just denna vår anläggning.
En viktig del för att inte säga avgörande för att fortbildningsverksamheten haft en positiv utveckling
under senare år är utöver den kompetens som bolaget besitter, de helt renoverade och ombyggda
banorna D och E. Dessa banor som fortsatt behöver utvecklas är specialiserade för förarutbildning
med inriktning mot trafiksäkerhet för alla typer av fordon och förare. De absolut nödvändiga
investeringar som gjorts i dessa hårt slitna banor har varit avgörande för denna goda utveckling inom
detta utbildningsområde.
Därtill erbjuder fortbildningen utbildningsmoment i terrängbanor och andra specifika
utbildningsmoment inom området.
Det är ett krav och absolut nödvändigt att fortsätta denna utbyggnad av olika praktiska
utbildningsmoment inom området med bland annat en rak kilometersträcka som ger möjlighet till
övningsmoment i högre hastigheter och andra mer specifika investeringsbehov i de körtekniska
momenten på anläggningen.
Behovet att utöka anläggningens fysiska område är därmed nödvändigt vilken blir en fråga att
förhandla med delägaren Kumla kommun som äger omgivande mark. Därtill kommer inom
femårsperioden förutsatt att verksamheten fortsatt utvecklas enligt planerna, bli nödvändigt att
investera i mer ändamålsenliga teoretiska utbildningssalar mm.
All verksamhet vid Scandinavian Traffic Education Centre syftar slutligen till att verka för ökad
trafiksäkerhet, med fordon och körsätt som minimerar påverkan på miljön samt viktigast av allt leder till
ett minskat antal skadade och döda i trafiken.
Resultat
Årets resultat efter finansiella poster uppgår till 528 tkr (97 tkr).
Rörelseintäkterna har ökat med ca 6% till 17 624 tkr (16 577 tkr),
huvudsakligen beroende på ökad volym inom fortbildningsverksamheten.
Rörelsens kostnader har ökat med ca 3% till 16 824 tkr (16 302 tkr).
Ägare
Scantec AB ägs till 50 % av Region Örebro läns förvaltnings AB, organisationsnummer 556740-4040
och till 50 % av Kumla Kommun, organisationsnummer 212000-1975.
Slutord
Ledningen för Scantec AB infriar styrelsens ambition om ett ökat positivt resultat för år 2019. Det har
skett samtidigt som Scantec hanterat den omställning som en avveckling av den gymnasiala
utbildningen innebär.
Scantec har en särskild struktur i en kapitalkrävande bananläggning och bedriver, kanske som en
tvingande följd därav, en omfattande och bred verksamhet med många olika typer av utbildningsinslag
och med många olika typer av kundgrupper.
Bananläggning är också en avsevärd fördel som gör just Scantec till en unik och viktig anläggning för i
första hand offentliga kunder inom och som bedriver fordonstrafik i olika former och i skiftande
förhållanden under dygnets alla timmar och under årets alla dagar.
Ambitionen att minska miljöbelastning i de utbildningsmoment som genomförs i egen regi och med
egna fordon på anläggningen är prioriterat och idag har företaget 4 st elbilar i verksamheten för olika
ändamål, flertalet simulatorer samt att stor del av den 37 ha stora grönyteskötselen sker med fossilfria
hjälpmedel/arbetsverktyg/maskiner. Miljöfrågorna är också en given del i utbildningsmomenten
betecknad som sparsam körning, eco-2 trainer, miljöekonomisk körning i teorin etc.
Bananläggning är också den komparativa fördel som gör just Scantec AB till en unik och viktig
anläggning för i första hand offentliga kunder inom detta verksamhetsområde.

159 (217)

3(10)

Scantec AB
556136-1907

Det är därför fortsatt en utmaning för bolaget att samtidigt som företaget tvingas fasa ut den nu
pågående gymnasieverksamheten och därmed en av bolagets viktiga affärsben, samtidigt och ändå
fortsätta att investera i en bananläggning som är absolut nödvändig för att möta morgondagens krav i
utbildning kopplat till praktisk trafiksäkerhet.
Scantec AB har idag en anpassad personalstyrka som är engagerad, erfaren och motiverad för sitt
uppdrag att bedriva utbildning med trafiksäkerhet som ledstjärna vid en anläggning som i nutid är
direkt anpassad och kontinuerligt anpassas för sitt ändamål.
Utgångspunkten för år 2020 är att bolaget fortsätter den positiva ekonomiska utveckling som skett
under 2019 samt fortsätter investera i banutveckling och övrig infrastruktur.
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Flerårsöversikt
2019
16 752
528
24,5

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2018
16 003
97
24,0

2017
14 916
560
23,2

Belopp i Tkr
2016
13 000
195
26,2

Förändringar i eget kapital
Aktiekapital
Belopp vid årets början
enligt fastställd balansräkning
Disposition enl årsstämmobeslut
Årets resultat
Vid årets slut

Överkurs- Balanserarat
fond
resultat

Årets
resultat

Totalt

5 750

1

1 024
97

97
-97
528

6 871
0
528

5 750

1

1 121

528

7 399

Resultatdisposition
Belopp i kr
Till årsstämmans står följande vinstmedel:
1 120 947
528 142
1 649 089

balanserat resultat
årets resultat
Totalt
Styrelsen och verkställande direktören föreslår
att vinstmedlen disponeras enligt följande:
balanseras i ny räkning
Totalt

1 649 089
1 649 089

161 (217)

5(10)

Scantec AB
556136-1907

Resultaträkning
Belopp i Tkr

Not

2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

16 752
872
17 624

16 003
574
16 577

-2 773
-2 822
-8 212

-2 230
-3 060
-8 074

-3 017
-16 824

-2 938
-16 302

800

275

6
-278
-272

14
-192
-178

Resultat efter finansiella poster

528

97

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

528

97

528

97

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader

2

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

3,4
5

21 219
4 536
25 755

21 155
5 098
26 253

25 755

26 253

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

1 582
28
460
2 070

1 887
28
432
2 347

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 361
2 361

886
886

Summa omsättningstillgångar

4 431

3 233

30 186

29 486

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp i Tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

Bundet eget kapital
Aktiekapital
Överkursfond
Summa bundet eget kapital

5 750
1
5 751

5 750
1
5 751

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

1 121
528
1 649

1 024
97
1 121

Summa eget kapital

7 400

6 872

20 000
20 000

20 000
20 000

853
472
1 461
2 786

738
568
1 308
2 614

30 186

29 486

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

6

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Belopp i Tkr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider:
Datorer
3-5 år
Fordon
5-10 år
Övriga inventarier
5-10 år
Markanläggningar och byggnader 20 och 25 år
Bananläggningen har avskrivits med 1 054 tkr (1 006 tkr).
Dessutom kostnadsförs löpande underhåll på banan.

Not 2 Personal
Personal
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

2019-01-012019-12-31
4
11

2018-01-012018-12-31
3
11

15

14

2019-12-31

2018-12-31

36 912
1 486
38 398

36 414
478
20
36 912

-15 757
-1 422
-17 179

-14 390
-1 367
-15 757

21 219

21 155

2019-12-31
0
0
0
0

2018-12-31
20
0
-20
0

Summa

Not 3 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Överfört från pågående nyanläggning

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

Not 4 Pågående nyanläggningar och förskott materiella
anläggningstillgångar
Vid årets början
Investeringar
Omförd markanläggning
Redovisat värde vid årets slut
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Not 5 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Försäljningar/utrangeringar
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivningar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2019-12-31

2018-12-31

20 806
1 032
21 838

20 204
1 138
-536
20 806

-15 708
0
-1 595
-17 303

-14 212
75
-1 571
-15 708

4 535

5 098

2019-12-31

2018-12-31

20 000
20 000

20 000
20 000

2019-12-31
Inga

2018-12-31
Inga

2019-12-31
5 000
5 000

2018-12-31
5 000
5 000

Not 6 Långfristiga skulder
Belopp varmed skuldposten förväntas betalas
efter mer än fem år efter balansdagen
Summa

Not 7 Ställda säkerheter
Ställda säkerheter
Ställda panter och säkerheter
För långfristiga skulder har borgen ställts av bolagets ägare

Not 8 Checkräkningskredit
Beviljad kreditlimit
Utnyttjat kreditbelopp
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Kommentar:
Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma
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