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Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-17:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen

Övriga

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.

Ej tjänstgörande ersättare
Amanda Höjer (C)
Diana Olsén (C)
John Hägglöf (M)
Britt Åhsling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C), ordförande
Håkan Söderman (M), vice ordförande
Berth Falk (S), 2:e vice ordförande
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
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1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

En justerare behöver väljas att, tillsammans med ordförande, justera dagens protokoll.

Förslag till beslut

xx föreslås justera dagens protokoll.
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2 – Information - Nämnder, bolag och 
kommunalförbund 

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar förtroendevalda.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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3 – Information från kommundirektören Föredragande  

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommundirektören.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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4 – Informationsärende - Projektet 
Kollegiala samtalsgrupper 
(KS 18-774)

Föredragande Linda Calson 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en rapport av projektet Kollegiala samtalsgrupper som 
genomfördes 2017.

Lekebergs kommun deltog under våren 2017 i en forskningsstudie som syftade till att hitta en 
tillämpbar metod för att arbeta förebyggande mot stress och utmattning i arbetslivet. Projektet 
drevs i samarbete med SKL och Linnéuniversitet. Forskningsledare Ulla Peterson har även tidigare 
genomfört studien inom ett landsting med positiva resultat.

Slutrapporten för hela studien presenterades i september 2018 och visar positiva resultat av att 
delta i en kollegial samtalsgrupp:

1. Medför en lägre grad av utmattning, mindre depressiva symtom och ångest samt mindre 
stress i jämförelse med kontrollgruppen

2. Ger en ökad medvetenhet och möjlighet att analysera sin situation
3. Stärker självförtroendet
4. Ger verktyg med strategier för att hantera olika situationer genom erfarenhetsutbytet
5. Skapar en positiv upplevelse av att både få ge och ta emot stöd från kollegor
6. Identifierar organisatoriska- och arbetsmiljömässiga förbättringsmöjligheter som på sikt 

kan inverka positivt på arbetsrelaterad stress och utmattning

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Wendla Thorstenssons (C) yrkandet och finner att 
arbetsutskottet bifaller det.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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Beslutsunderlag
 Kollegiala-samtalsgrupper- SLUTRAPPORT
 Avsiktsförklaring om åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting 19 

augusti 2016
 Kollegiala samtalsgrupper - förebyggande arbetsmiljöarbete(63465) (0)
 §159 KSAU Information om projektet Kollegiala samtalsgrupper
 Kollegiala samtalsgrupper
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5 – Informationsärende - Ny vattenledning 
Örebro-Fjugesta (Örebrovatten) 
(KS 17-553)

Föredragande Mats Turesson 

Ärendebeskrivning

Information från teknik och serviceavelnigens chef, Mats Turesson, om det pågående projektet 
med att dra en vattenledning från Örebro till Fjugesta.  

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Information om arbetsläget - ny vattenledning
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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6 – Månadsrapport för november 2018 
(KS 18-1006)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för november 2018. Syftet är att ge 
kommunstyrelsen en rapport där en rad nyckeltal redovisas som ska ge en bild av hur det ser ut 
inom kommunstyrelsen men också för övriga kommunala nämnder samt en del statistik som till 
exempel arbetslösheten i kommunen.

Siffrorna gäller för november månad. Rapporten innehåller ingen analys utan är endast en 
beskrivning över nuläget och en möjlighet för kommunstyrelsen att följa viktiga nyckeltal.

Rapporten läggs på bordet på kommunstyrelsens sammanträde, detta för att kunna presentera så 
aktuella siffror som möjligt.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för november 2018.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Månadsrapport för november 2018
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7 – MER-plan 2019 för Kommunstyrelsen 
(KS 18-743)

Föredragande Anna Bilock 

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens budgetram för 2019 uppgår till 108 261 000 kr. I ramen ingår hela kommunens 
löneökningsanslag för 2019 om 6 626 000 kr och dessutom 1 500 000 kr avsatt för kommunens 
planeringsreserv.

VA-verksamhetens budgetram för 2019 uppgår till 0 tkr och finansieras fullt ut av VA-taxan. 
Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs from 1 januari 2019.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar MER-plan 2019 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-
verksamheten

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar att

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa budget för 2019 samt planåren 2020-2021 i enlighet med förslag från Moderaterna, 
Kristdemokraterna Miljöpartiet samt Liberalerna.

Propositionsordning

Ordförande föreslår följande propositionsordning:
Håkan Södermans (M) yrkande ställs mot förslaget till beslut. Ordförande frågar om arbetsutskottet 
kan godkänna propositionsordningen och arbetsutskottet godkänner propositionsordningen.

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller förslaget till beslut eller Håkan Södermans (M) 
yrkande.

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslag till beslut.

Reservationer

Håkan Södermans (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
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Beslutsunderlag
 MER-plan 2019 med plan 2020-2021
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2019 för Kommunstyrelsen
 Protokollsutdrag - "§79 KF MER-plan 2019 med plan för 2020-2021
 §154 KSAU MER-plan 2019 för Kommunstyrelsen
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8 – Utvecklingsmedel 2019 
(KS 18-620)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

I MER-plan 2019 som Kommunfullmäktige beslutade om i november, finns en avsättning om 5 894 
tkr till utvecklingsmedel. Dessa extra resurser är till för bland annat tekniska hjälpmedel i välfärden, 
utredningar och kompetensutveckling. För att få möjligheten att utnyttja de avsatta resurserna 
redan i början av 2019, öppnade Kommunstyrelsen upp möjligheten att ansöka om dessa redan 
från och med Kommunstyrelsesammanträdet i november 2018.
Hittills har Kommunstyrelsen beslutat om att tilldela 1 343 tkr till olika utvecklingsprojekt 2019, så 
kvar att fördela finns i dagsläget 4 551 tkr.

Nu har ytterligare ansökningar lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 18 december 
föreslås följande ansökningar att beviljas:

 Ansökan om utvecklingsmedel för att uppnå en kostnadseffektivare skolskjutsverksamhet 
genom nytt arbetssätt, 750 tkr

 Ansökan om utvecklingsmedel från Socialförvaltningen gällande flera olika 
effektiviseringsområden, där största delen handlar om kompetensutveckling, 1 237 tkr.

 Ansökan om utvecklingsmedel AMI, fortsättning av praktikhandledarutbildning, 271 tkr.

Om Kommunstyrelsen antar förslaget om totalt 2 258 tkr, så finns ytterligare 2 293 tkr kvar att 
fördela inom de för 2019 avsatta utvecklingsmedlen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökningar om totalt 2 258 tkr med finansiering från medel 
avsatta för utveckling 2019:

 Ansökan om utvecklingsmedel för kostnadseffektivare skolskjutsverksamhet, 750 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för fortsättning av praktikhandledarutbildning, 271 tkr
 Ansökan om utvecklingsmedel för flera olika effektiviseringsområden inom 

Socialförvaltningen, 1 237 tkr

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Anette Bergdahl (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller beslutet i ärendet.

Beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel 2019
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 Ekonomisk sammanställning utv.medel 181218
 KUB-ansökan om utvecklingsmedel för kostnadseffektivare skolskjutsar
 Ansökan om utvecklingsmedel AMI, praktikhandledarkurs 2019
 Ansökan om utvecklingsmedel socialförvaltningen 2019
 §151 KSAU Utvecklingsmedel 2019

Sida 12 av 230



Kallelse 2018-12-18

9 – Organisationsstöd 2019 
(KS 18-534)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun beslutar varje år om ekonomiskt stöd till olika 
organisationer. Dessa riktlinjer är till för att underlätta hanteringen kring detta stöd och tydliggöra 
syftet med stödet. Kommunstyrelsens stöd till organisationer syftar till att stötta verksamheter vars 
arbete gynnar Lekebergs kommun och dess invånare. Föreningens eller organisationens arbete ska 
ha en tydlig och positiv påverkad på kommunen och dess invånare.
Två ansökningar har inkommit:

 Örebro Läns Nämndemannaförening – 2 700 kr
 Örebro rättighetscenter – 5 000 kr

Varav enbart den från Örebro rättighetscenter uppfyller de regler som kommunstyrelsen har 
beslutat om.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar 5 000 kr i organisationsstöd för 2019 till Örebro rättighetscenter

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Håkan Söderman (M) deltar inte i beslutet.

Ordförande konstaterar att arbetsutskottet inte är beslutsmässiga på grund av för få beslutande 
ledamöter.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott frångår ärendet.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Organisationsstöd
 Riktlinjer för organisationsstöd i Lekebergs kommun
 Ansökan om bidrag Örebro rättighetscenter
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Bidragsansökan Örebro Rättighetscenter
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Ansökan om bidrag från Örebro Läns Nämndemannaförening
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10 – Inkomna underhållsplaner från LeKo 
och LeBo 
(KS 18-896)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen begärde på möte den 13 februari att de kommunala bolagen Lekebergs 
Kommunfastigheter AB (LEKO) och Lekebergs Bostäder AB (LEBO) skulle inkomma med 
underhållsplaner som beskrev det invändiga och utvändiga underhållsbehovet över tid, samt 
kostnadsuppskattningar för redovisade åtgärder, för de fastigheter som kommunen hyr av 
LEBO/LEKO.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut samt föreslår ett tilläggsyrkar i 
form av en punkt 2 enligt följande formulering:

Kommunstyrelsen ser behovet av utveckling av bolagens underhållsplaner. Kommunstyrelsen 
ställer sig bakom holdingbolagets uppdrag till VD att se över styrningen av kommunens helägda 
bolag.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla liggande förslag till beslut samt Wendla 
Thorstenssons tilläggsyrkande.

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller både förslaget till beslut och tilläggsyrkandet.  

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott

1. Lägger informationen till handlingarna.

2. Kommunstyrelsen ser behovet av utveckling av bolagens underhållsplaner. Kommunstyrelsen 
ställer sig bakom holdingbolagets uppdrag till VD att se över styrningen av kommunens helägda 
bolag.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Inkommen underhållsplan från LeKo
 Svar på KS begäran om underhållsplaner, KS § 28-2018
 §156 KSAU Inkomna underhållsplaner från LeKo och LeBo
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11 – Återrapportering till KS gällande intern 
kontroll vid utbetalningar samt 
dokumentation och myndighetsutövning 
(glappetersättningen) 
(KS 17-563)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

På socialnämndens sammanträde den 12 november 2018 redovisades de identifierade 
utvecklingsområdena och de vidtagna åtgärderna efter PWC-rapportens sammanställande. I 
samband med redovisningen beslutade socialnämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
utreda möjligheterna för en annan handläggning av ”glappetersättningen”.

När utredningen är klar och förslag till annan handläggning för ”glappetersättningen” finns kommer 
ärendet att återkomma till socialnämnden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. Godkänner återrapporteringen
2. Uppdrar åt socialnämnden att återrapportera till kommunstyrelsen när beslut gällande 

handläggningen av glappetersättningen har fattats.

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering till KS gällande intern kontroll vid utbetalningar samt 

dokumentation och myndighetsutövning
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll utbetalningar mm
 §75 SON Intern kontroll vid utbetalningar samt dokumentation och myndighetsutövning
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll utbetalningar
 §12 KS Återrapportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med 

mottagningar från Migrationsverket
 §6 KSAU Återrapportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband 

med mottagningar från Migrationsverket
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 §133 KS Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med mottagningar från 

Migrationsverket
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 §107 KSAU Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med mottagningar 
från Migrationsverket

 Tjänsteskrivelse - Utredning - Myndighetsutövning
 §158 KSAU  Återrapportering till kommunstyrelsen gällande intern kontroll vid 

utbetalningar samt dokumentation och myndighetsutövning (glappetersättningen)
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12 – Redovisning av delegeringsbeslut 
Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 7 kap. får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en anställd, en ledamot 
eller en ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Redovisningen omfattar beslut fattade 27 november 2018 - 11 decemver 2018. 

Delegationsbeslut
 SON 18-16-41 - Anmälan av delegationsbeslut - Tillsvidareanställning boendestödjare LSS 

Kastanjen
 KS 18-792-2 - Delegationsbeslut - Bidrag till enskilda vägar enligt norm
 KS 18-970-1 - Delegationsbeslut - Beslut om entledigande på ansökan av den anställde
 KS 17-837-11 - Delegationsbeslut - Beslutsattestanter reviderad 2018-12-04

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats protokoll den 18 
december.
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13 – Synpunkter och klagomål Föredragande  

Ärendebeskrivning

Inkomna synpunkter och klagomål 27 november - 11 december 2018.

Inga inkomna synpunkter eller klagomål under tidsperioden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.
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14 – Samverkansprotokoll för kännedom Föredragande  

Ärendebeskrivning

Enligt lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ska arbetsgivaren samarbeta kring vissa 
frågor med medarbetarna.

Central samverkan (C-sam) tillika kommunstyrelseförvaltningens samverkansgrupp (KSF-sam) 
utgörs av fackliga företrädare och representanter för arbetsgivaren. Kommundirektören är 
ordförande.

I samverkansgrupperna behandlas framförallt frågor som berör kommunens anställda. I KSF-sam 
samverkas frågor som berör medarbetare som tillhör kommunstyrelseförvaltningen och i C-sam 
diskuteras mera övergripande frågor som berör medarbetare inom alla förvaltningar. I 
samverkansgrupperna behandlas inte frågor som rör enskilda personer. Exempel på frågor som kan 
samverkas kan vara arbetsmiljö, organisation, styrdokument, vissa rekryteringar.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad  2018-11-07 16.13.30
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15 – Meddelanden för kännedom 
Ärendebeskrivning

Meddelanden, information med mera till kommunstyrelsen.

Lista på meddelanden
 KS 18-11-4 - Sammanträdesprotokoll - Lekebergsbostäder AB 2018-10-01
 KS 18-743-1 - Protokollsutdrag - "§79 KF MER-plan 2019 med plan för 2020-2021
 KS 18-8-4 - Protokoll Sydnärkes miljönämnd 2018-11-26

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Sida 21 av 230



Informationsärende - 
Projektet Kollegiala 

samtalsgrupper

4

KS 18-774
   

Sida 22 av 230



Reflekterande kollegiala arbetsgrupper 1 

 

 

 

 

 

  

ETT SAMARBETSPROJEKT MELLAN SKL OCH 
LINNÉUNIVERSITETET  2018-09-19 

Reflekterande kollegiala 

arbetsgrupper 

Sida 23 av 230



Reflekterande kollegiala arbetsgrupper 2 

 

Innehåll 

Innehåll ................................................................................................................ 2 

Förord .................................................................................................................. 4 

Inledning ............................................................................................................. 5 

Bakgrund ............................................................................................................. 6 

Stress, krav och resurser ..................................................................................... 6 

Burnout och utmattningssyndrom ........................................................................ 8 

Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom (Socialstyrelsen, 2003): ............ 10 

Att förebygga stress och burnout ....................................................................... 11 

Reflekterande kollegial samtalsgrupp ........................................................... 14 

Varför reflekterande kollegiala samtalsgrupper? ............................................... 14 

Deltagare ............................................................................................................ 16 

Miljö .................................................................................................................... 17 

Gemensamma regler.......................................................................................... 17 

Problembaserad metod (PBM) ........................................................................... 18 

Arbetssätt ........................................................................................................... 19 

1. VÄLJA TEMA ................................................................................................ 21 

Handledarrollen i reflekterande kollegial samtalsgrupp ..................................... 21 

Metod ................................................................................................................. 23 

Design och genomförande ................................................................................. 23 

Handledarutbildning ........................................................................................... 25 

Urval och deltagare ............................................................................................ 25 

Enkäten .............................................................................................................. 27 

Dataanalyser ...................................................................................................... 29 

Forskningsetik .................................................................................................... 29 

Resultat ............................................................................................................. 30 

Krav i arbetet ...................................................................................................... 30 

Effekt avseende utmattning och distansering .................................................... 30 

Effekt avseende depressiva symtom och ångest ............................................... 32 

Skillnader mellan deltagar- och kontrollgrupp .................................................... 33 

Teman vid gruppträffarna ................................................................................... 35 

Deltagarnas erfarenheter ................................................................................... 35 

Organisatoriska förändringsmål ......................................................................... 39 

Handledarnas upplevelse av att leda en reflekterande samtalsgrupp ............... 39 

Sida 24 av 230

file://///sklf.kolan.org/data2/droot/Data/Avd%20vård%20&%20omsorg/Sektionen%20Vård%20och%20socialtjänst/Psykiatri/Uppdrag%20psykisk%20hälsa/Hälsofrämjande%20arbetsliv/Kollegiala%20samtalsgrupper/Kollegiala%20samtalsgrupper%20rapport%20V3.docx%23_Toc525800471


Reflekterande kollegiala arbetsgrupper 3 

Sammanfattning och diskussion .................................................................... 41 

Slutsatser .......................................................................................................... 44 

REFERENSER ................................................................................................... 45 

BILAGA 1 ........................................................................................................... 50 

BILAGA 2 ........................................................................................................... 51 

 

Sida 25 av 230



Reflekterande kollegiala arbetsgrupper 4 

Förord 

Sedan 2014 är psykiatriska diagnoser den vanligaste orsaken till 

sjukskrivningar i Sverige. För den som varit sjukskriven för psykisk 

ohälsa tar det också betydligt längre tid att komma tillbaka till arbetet, 

jämfört med genomsnittet av alla diagnoser. 

Att försöka hitta förebyggande insatser är mot denna bakgrund en  

angelägen uppgift. I föreliggande projekt testas en intervention – 

kollegiala reflekterande samtalsgrupper - som syftar till att förebygga 

utveckling av stress/utmattning bland anställda i kommuner och 

landsting.  

Resultaten är uppmuntrande – andelen som bedömdes vara i riskzon för 

stress/utmattning reducerades från 100 procent till 26 procent efter 

gruppdeltagande, jämfört med kontrollgruppen där 74 procent fortfarande 

var i riskzon. Slutsatserna från studien pekar på att deltagande i en 

reflekterande kollegial samtalsgrupp medför lägre grad av utmattning, 

mindre depressiva symtom och ångest samt mindre stress. 

Vi är glada över de positiva resultaten och hoppas att fler anställda i 

kommuner och landsting får möjlighet att ta del av kollegiala 

reflekterande samtalsgrupper – som ett komplement till andra insatser 

som görs inom organisationen/på arbetsplatsen för att främja hälsa och 

förebygga stress och utmattning. 

Huvudansvarig forskare för studien är Ulla Peterson som är verksam vid 

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. 

 

Stockholm, 2018-09-18 

 

Ing-Marie Wieselgren 

Projektchef, Uppdrag Psykisk Hälsa, Avdelningen för Vård och omsorg 
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Inledning 

Enligt Försäkringskassan (2017) utgör andelen pågående sjukfall med en 

psykisk diagnos 46 procent av alla sjukfall i Sverige, och de två största 

diagnosgrupperna är Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress 

samt Depressiv episod. 

Sjukskrivning med psykisk diagnos innebär mer långvariga sjukfall 

jämfört med övriga diagnosgrupper (Afa försäkring, 2018; 

Försäkringskassan, 2013). Den långa sjukfrånvaron kan medföra ett stort 

och onödigt lidande för den enskilde drabbade individen, men kan också 

ge negativa konsekvenser för såväl arbetsplatser som för samhället bl.a. i 

form av ökade kostnader. Att hitta adekvata preventiva strategier är 

därför angeläget. Det ligger också i linje med den avsiktsförklaring som 

gemensamt beslutats av parterna inom kommun- och landstingssektorn 

där det bland annat framgår att avsikten är att ”gemensamt utveckla och 

genomföra åtgärder för att säkerställa ett förebyggande 

arbetsmiljöarbete” (Sveriges kommuner och landsting, 2016, s. 1). Den 

förebyggande ansatsen i arbetsmiljöarbete framkommer även i den 

föreskrift som började gälla i mars 2016 där syftet är ”att främja en god 

arbetsmiljö och förebygga risk för ohälsa på grund av organisatoriska och 

sociala förhållanden i arbetsmiljön” (Arbetsmiljöverket; AFS 2015:4). 

 I föreliggande projekt testas en intervention som syftar till att förebygga 

utveckling av stress/utmattning bland anställda i kommuner och 

landsting. Anställda som kan tänkas vara i riskzon för stress/utmattning 

erbjuds deltagande i en reflekterande kollegial samtalsgrupp och vänder 

sig således till individen men kan även ge återverkningar för 

arbetsplatsen/organisationen. 
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Bakgrund 

Stress, krav och resurser 

Det förekommer flera olika definitioner av stress men det verkar finnas en 

konsensus om att det bland annat innefattar en obalans mellan upplevda krav 

och resurser för att hantera kraven (European foundation for the improvement 

of living and working conditions, 2010). Ett exempel på definition är: ”People 

experience stress when they perceive that there is an imbalance between the 

demands made of them and the resources they have available to cope with those 

demands. Although the experience of stress is psychological, stress also affects 

people’s physical health” (European foundation for the improvement of living 

and working conditions, 2010). 

Demerouti, Bakker, Nachreiner och Schaufeli (2001) har formulerat en modell; 

The Job Demand Resources Model (J D-R) som beskriver samband mellan krav 

och resurser i arbetet (Figur 1). För en översikt se också Bakker och Demerouti 

(2017). Krav i arbetet relaterar till de fysiska, psykiska, sociala eller 

organisatoriska aspekter av arbetet som kräver ihållande fysisk och/eller psykisk 

(kognitiv och emotionell) ansträngning och kan ha ett samband med vissa 

fysiologiska och/eller psykologiska kostnader. Arbetskrav kan till exempel vara 

hög arbetsbelastning, övertid, inlärnings krav och en ogynnsam fysisk och/eller 

psykosocial arbetsmiljö.  

Resurser i arbetet avser fysiska, psykiska, sociala eller organisatoriska aspekter 

i arbetet som antingen/eller: (1) är funktionella för att uppnå arbetets mål (2) 

kan minska kraven i arbetet och därmed minska fysiologiska och psykologiska 

kostnader (3) kan stimulera personlig tillväxt och utveckling. Resurser i arbetet 

kan till exempel vara lön, karriärmöjligheter, socialt stöd i arbetet från chefer 

och kollegor, deltagande i beslutsprocesser, självständighet och återkoppling, 

feed-back i arbetet (Demerouti et al., 2001).  
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Job Demands-Resources Model
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Figur 1. The Job Demand Resources Model (Demerouti et al., 2001) 

 

Enligt J D-R modellen kan å ena sidan höga krav i arbetet utarma de anställdas 

mentala och fysiska resurser vilket kan leda till utmattning och hälsoproblem. Å 

andra sidan kan resurser i arbetet ha en motiverande potential, medan 

otillräcklig tillgång till resurser kan orsaka att arbetets mål är svårt att uppnå 

vilket i sin tur kan skapa frustration hos den anställde. Båda processerna kan ge 

återverkningar för organisationen. Demerouti et al. (2001) har också formulerat 

en skattningsskala som avser mäta burnout; Oldenburg Burnout Inventory 

(OLBI). Skalan består av två dimensioner; utmattning (exahustion) och 

distansering (disengagement). Flera tidigare studier har visat samband mellan 

höga krav i arbetet och utmattning, samt mellan bristande resurser i arbetet och 

oengagemang, minskad motivation (t.ex. Demerouti et al., 2001; Hakanen, 

Schaufeli & Ahola, 2008; Peterson, Demerouti, Bergström, Åsberg & Nygren, 

2008a).  

Bakker, Demerouti och Euwema (2005) studerade interaktionen mellan fyra 

olika typer av krav, fyra olika resurser i arbetet och burnout bland 1 012 

anställda vid ett stort institut för högre utbildning i Nederländerna. De fann att 

höga krav i arbetet t.ex. hög arbetsbelastning, emotionella och fysiska krav inte 

medförde hög grad av burnout om den anställde samtidigt upplevde autonomi 
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samt fick socialt stöd och feedback i arbetet. Att nå en balans mellan krav och 

resurser i arbetet är därför viktigt, vilket också betonas i den föreskrift från 

Arbetsmiljöverket (AFS 2015:4) som trädde i kraft i mars 2016.  

Burnout och utmattningssyndrom 

Burnout är inget nytt fenomen, men kom under 1970-talet att bli mer synliggjort 

framför allt av Freudenberger (1974), som utifrån sin erfarenhet i arbetet som 

psykiater vid behandlingshem för drogmissbrukare beskrev syndromet burnout 

mer detaljerat. Han märkte hur personalen gradvis tappade energi och 

motivation inför arbetet och detta gav så småningom upphov till olika fysiska 

och psykiska symtom. Ungefär samtida med Freudenberger började Maslach, 

socialpsykologisk forskare, att på ett mer vetenskapligt sätt använda begreppet 

burnout bl.a. utifrån sina studier av coping i stressfyllda arbeten (Schaufeli & 

Enzmann, 1998). Maslach var även en av skaparna till det mätinstrument, 

Maslach Burnout Inventory (MBI) som introducerades i början av 1980-talet 

och som idag är det internationellt mest använda för kartläggning av burnout 

(Maslach, Jackson & Leiter, 1996).   

Det förekommer ett antal olika definitioner av burnout i litteraturen och vissa av 

dessa är ibland motsägelsefulla. Några pekar på att det enbart förekommer inom 

människovårdande yrken medan andra menar att det även förekommer inom 

andra yrkesområden och även bland de icke yrkesverksamma.  

Schaufeli och Enzmann (1998, s 19) fann vid en genomgång av olika studier 132 

olika symtom som associerats med burnout, och sammanfattade  “the concept can 

easily be expanded to mean anything, so that there is the danger that in the end 

it does not mean anything at all”.  De anser att det är omöjligt att ge en generell 

beskrivning av vad burnout är, men menar att det är att betrakta som en speciell 

typ av utdragen arbetsrelaterad stress som är ett resultat av interpersonella krav i 

arbetet. De beskriver tre återkommande teman som förekommer i teoretiska 

beskrivningar av ”burnout”: 

1. Stark initial motivation hos individen 

2. Associeras med ogynnsam arbetsmiljö 

3. Burnoutprocessen vidmakthålls på grund av felaktiga copingstrategier 

 

Maslach och Goldberg (1998 s. 64) beskriver burnout utifrån en 

multidimensionell modell och definierar det som ”a psychological syndrome of 

emotional exhaustion, depersonalization and reduced personal 

accomplishment”. Burnout ska ses som ett svar på långdragna emotionella och 
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interpersonella stressorer i arbetet, där individens stressreaktioner måste ses i en 

integrerad kontext; person och situation. 

Maslach, Schaufeli & Leiter (2001 s. 399) beskriver burnout som  

”a psychological syndrome in response to chronic interpersonal stressors of the 

job. The three key dimensions of this response are an overwhelming exhaustion, 

feelings of cynicism and detachment from job, and a sense of ineffectiveness and 

lack of accomplishment”. 

I Sverige har termen ”utbrändhet” använts som översättning av det amerikanska 

ordet burnout. ”Utbrändhet” kan ge associationer till en oåterkallelig skada, och 

har ansetts vara en olämplig metafor (Socialstyrelsen, 2003). Därför föreslog 

Socialstyrelsens expertgrupp (2003) att termen utmattningssyndrom skulle 

användas och diagnostiska kriterier för detta presenterades. ”Diagnosen 

utmattningssyndrom innebär ett antagande om etiologin, som tänks vara 

långvarig stress, men den innebär inte något ställningstagande till om stressen 

är relaterad till arbete eller ej” (Socialstyrelsen, 2003 s. 6).  

Det finns dock några skillnader mellan burnout och utmattningssyndrom:  

(1) Utmattningssyndrom är ett medicinskt tillstånd (ICD-10 kod F 43.8). 

Burnout förekommer också som en kategori i det medicinska 

klassificeringssystemet, men inte som en sjukdom. Det klassificeras bland " 

problem som har samband med svårigheter att kontrollera livssituationen" 

(ICD-10 kod Z 73.0). 

 

(2) Burnout definieras ofta med de tre komponenterna; utmattning, cynism/  

tillbakadragande/distanserande och minskad professionell prestation, medan 

utmattningssyndrom diagnosticeras utifrån fysiska och psykiska symtom på 

utmattning, särskilt extrem trötthet, sömnstörningar och kognitiv dysfunktion. 

 

(3) De diagnostiska kriterierna för utmattningssyndrom fokuserar på fysiska och 

psykiska symtom på utmattning på grund av en eller flera identifierbara 

stressorer, dvs.  inte enbart arbetet som den enda källan till stress, vilket är fallet 

för burnout.  
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Diagnostiska kriterier för utmattningssyndrom 
(Socialstyrelsen, 2003): 

Samtliga kriterier som betecknats med stor bokstav måste vara uppfyllda för att 

diagnosen ska kunna ställas. 

 

A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. 

Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara 

stressfaktorer vilka har förelegat under minst sex månader. 

 

B. Påtaglig brist på psykisk energi eller uthållighet dominerar bilden. 

 

C. Minst fyra av följande symtom har förelegat i stort sett varje dag under 

minst två veckor: 

1) Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning 

2) Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under 

    tidspress 

     3) Känslomässig labilitet eller irritabilitet 

     4) Sömnstörning 

     5) Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet 

     6) Fysiska symtom såsom värk, bröstsmärtor, hjärtklappning,  

         magtarmbesvär, yrsel eller ljudkänslighet 

D. Symtomen orsakar kliniskt signifikant lidande eller försämrad funktion i  

     arbete, socialt eller i andra viktiga avseenden. 

E. Beror ej på direkta fysiologiska effekter av någon substans (t.ex. 

     missbruksdrog, medicinering) eller någon somatisk sjukdom/skada (t ex 

     hypotyreos, diabetes, infektionssjukdom). 

F. Om kriterierna för egentlig depression, dystymi eller generaliserat  

     ångestsyndrom samtidigt är uppfyllda anges utmattningssyndrom enbart 

     som tilläggsspecifikation till den aktuella diagnosen. 

 

För att bedöma graden av symtom vid utmattningssyndrom finns en 

självskattningsskala framtagen; Karolinska Exhaution Disorder Scale – KEDS 

(Besèr, Sorjonen, Wahlberg, Peterson, Nygren, & Åsberg, 2014).  
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Att förebygga stress och burnout 

Preventiva insatser för att förhindra och minska förekomst av stress och burnout 

kan vara primära, sekundära eller tertiära. Syftet med primärprevention är att 

reducera riskfaktorer för samtliga anställda och kan på individnivå vara t.ex. att 

verka för en hälsosam livsstil eller undervisning i stresshantering. På 

organisationsnivå kan det t.ex. vara att förbättra tidsplaneringen, att förbättra 

arbetsinnehåll och arbetsmiljö, se över och förbättra karriärmöjligheter. 

Sekundärprevention riktas till dem som är i riskzonen och kan på individnivå 

vara t.ex. avspänning, arbeta med kognitiv beteendeteknik, och på 

organisationsnivå t.ex. konflikthantering, organisationsutveckling och 

kommunikation. Sekundärprevention som fokuserar på individ och organisation 

kan t.ex. vara karriärplanering, kollegiala stödgrupper och handledning. 

Tertiärprevention kan jämföras med behandling (Schaufeli & Enzmann, 1998). 

Schaufeli & Enzmann (1998) menar att det fortfarande saknas en allomfattande 

teoretisk förklaringsmodell av vad burnout är, och att det med tanke på 

begreppets komplexitet kanske heller aldrig kommer att finnas. Utifrån en 

genomgång av de olika förklaringsmodeller som finns, beskriver de fyra olika 

teoretiska ansatser, perspektiv att se på fenomenet burnout: 

(Fri bearbetning av texten) 

 

Individperspektivet 

Burnout som:  

- Ett misslyckande att bibehålla sin idealiserade självbild. Burnout 

uppstår vid upplevelsen av att man inte erhåller den förväntade 

belöningen i arbetet.    

- En progressiv desillusion, frustration i arbetet. Initialt idealistiska 

förväntningar i arbetet förbyts efterhand till frustration genom fyra 

stadier: Entusiasm, stagnation, frustration och till slut apati.  

- Ett mönster av felaktiga förväntningar på arbetet som sedan inte 

överensstämmer med den verkliga arbetssituationen. 

- Förlust eller hot om förlust av resurser som individen värderar vara 

viktiga (arbetslöshet, pengar, socialt nätverk, oklara roller mm.) 

- En narcissistisk störning. I valet mellan att ge upp sin ”illusion om 

grandiositet” och att uttömma sina resurser så väljs det senare och detta 

kan förorsaka burnout.  
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- En obalans mellan individens personlighet och arbetet/yrket. Jungiansk 

förklaringsmodell (”feeling types” och ”thinking types”) som menar att 

burnout utvecklas olika beroende på vilken personlighetstyp man är. 

- Individens djupt rotade förväntningar av och mål med arbetet uppnås 

inte i det aktuella arbetet.  

 

De menar dock att de olika förklaringsmodellerna i ett individperspektiv måste 

betraktas som spekulativa eftersom det fortfarande saknas tillräcklig empirisk 

evidens för dessa. 

 

 

Interpersonellt perspektiv 

Burnout som: 

- Upplevd brist på social kompetens i interpersonella relationer.   

- Emotionell överbelastning som en följd av olika krav i arbetet där de 

interpersonella relationerna ingår som en del. 

- Brist på ömsesidighet. Obalans i ”input” och ”outcome” i relationen 

patient och vårdgivare och/eller i relationen anställd och arbetsgivare, 

dvs. hur mycket man ger i relationen och hur mycket man får tillbaka.  

- Emotionell smitta. Burnout tycks sprida sig i en arbetsgrupp 

- Emotionell ansträngning. Det finns vissa normer för när och hur känslor 

uttrycks både i yrket och inom organisationen (t.ex. sjuksköterskor 

förväntas visa medkänsla,  psykoterapeuter förståelse och lärare 

förväntas visa entusiasm). Ibland överensstämmer inte de känslor man 

”borde” känna med hur man känner och man får en emotionell 

dissonans. Ibland blir känslorna å andra sidan överväldigande.   

 

 

De emotionella ansträngningarna i den dagliga kontakten med patienter ansågs 

från början vara den grundläggande orsaken till burnout. Detta påstående har 

emellertid inte fått stöd fullt ut i empirisk forskning.  
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Organisationsperspektiv 

Burnout som: 

- ”Verklighetschock”. Ideal, intentioner och förväntningar som 

nyanställda har med sig överensstämmer inte med hur det verkligen ser 

ut i organisationen och de tappar gradvis ”glöden” för både arbetet och 

patienterna.   

- En ”elakartad” process. Burnout uppstår pga av stressorer på arbetet 

och leder i sin tur till fysiska symtom, minskad prestationsförmåga och 

reducerad produktivitet. Det får negativa konsekvenser både för 

individen och organisationen. 

- Obalans mellan individen och arbetet. Överbelastning av 

arbetsuppgifter, brist på kontroll, brist på uppskattning, belöning, 

värdekonflikter, upplevd brist på rättvisa.  

 

Teorin om ”verklighetschock” bygger bl.a. på kvalitativa intervjustudier av 

personer som nyanställts inom människovårdande yrken och som intervjuats vid 

ytterligare ett tillfälle 12 år senare. Teorin om en ”elakartad” process bygger på 

resultat från mer än 80 kvantitativa studier omfattande tusentals anställda i över 

30 länder.  

Samhällsperspektiv 

Burnout som: 

- Alienation. Enligt marxismen orsakat av det kapitalistiska samhället.   

- Diskrepans mellan organisationens uttalade funktion och den funktion 

som finns men är dold. 

- En kulturell produkt.  

 

Sett till ovanstående teoretiska förklaringsmodeller behöver de preventiva 

insatser som görs för att förhindra utveckling av arbetsrelaterad stress och 

utmattningssyndrom omfatta såväl samhälls-, organisations- som 

individperspektiv.  

Med reflekterande kollegiala samtalsgrupper riktas interventionen mot individ 

och organisationsnivå och den bör ses som sekundär preventiv. Metoden ska ses 

som ett komplement till övriga organisatoriska insatser som redan idag 

genomförs på arbetsplatser för att minska/förhindra stress.   
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Reflekterande kollegial 
samtalsgrupp 

Den intervention som testades i föreliggande projekt var deltagande i 

reflekterande kollegial samtalsgrupp. 

Syftet med en reflekterande kollegial samtalsgrupp är att: 

 Ge tid och möjlighet till reflektion med fokus på stress, burnout och 

utmattningssyndrom med utgångspunkt från sin egen situation 

(arbete/fritid), sin egen person och sina egna erfarenheter 

 Ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan kollegor från olika 

arbetsplatser 

 Ge möjlighet till att både få ge och få ta emot stöd och uppmuntran 

från kollegor 

 Ge en möjlighet att genom att arbeta med individuella förändringsmål 

kunna finna andra, nya hanterandestrategier för de situationer som 

upplevs stressande 

 Deltagarna bidrar, utifrån sin erfarenhet, med värdefull information om 

och förslag på hur stress, burnout och utmattningssyndrom kan 

förebyggas i framtiden, såväl på individ- som på organisationsnivå. 

 

Mål med de kollegiala samtalsgrupperna är att: 

 Deltagarna ska hitta strategier för att förebygga stress och 

utmattningssyndrom 

 Gruppen väljer att fortsätta träffas – fungera som ett kollegialt nätverk. 

Varför reflekterande kollegiala samtalsgrupper? 

Deltagande i kollegiala samtalsgrupper kan ge återverkningar både för individen 

och för organisationen. Med den problembaserade metod (PBM) som används 

för arbetet i gruppen, där det ämne som diskuteras väljs utifrån deltagarnas 

önskemål, ligger det i sakens natur att man inte på förhand kan veta vilka 

frågeställningar som kommer att fokuseras. Men det är högst troligt att utöver 

individperspektivet, kommer även organisations-perspektivet att vävas in i 

diskussionerna, eftersom deltagarna utgår från sin upplevda situation som ju 

omfattar ”hela livet”, där såväl arbetet som fritiden finns integrerat. 

Det kan framkomma förslag på organisatoriska förbättringar och förändringar 

som i förekommande fall nedtecknas av handledaren och redovisas för 
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arbetsledare och andra personer i ledande ställning. De eventuella individuella 

förändringar, ändrade hanterandestrategier som på sikt kan ske i gruppen kan 

också få en indirekt återverkan i organisationen. 

Genom att använda en problembaserad metod, där utgångspunkten är att de 

frågeställningar som diskuteras och arbetas med är formulerade av deltagarna 

själva, så ges varje individ en möjlighet att reflektera kring sin egen situation 

och ta upp det som känns mest angeläget att diskutera. Ansatsen blir då ett 

”bottom-up” perspektiv jämfört med ett ”top-down” perspektiv där 

utgångspunkten, innehållet förutbestämts av någon annan. Sandberg och 

Targama (1998) menar att man ofta hamnar i den rationalistiska fällan när man i 

ett top-down perspektiv utgår från att det är ledningens förståelse som utgör 

grunden för vilka företeelser som är intressant att studera. I de reflekterande 

kollegiala samtalsgrupperna som testas i föreliggande studie är deltagarnas 

perspektiv (bottom-up perspektiv) utgångspunkten och det kan ge upphov till 

såväl individuella förändringar, som till konkreta förslag på 

kollektiva/organisatoriska förändringar som anses nödvändiga.  

Arbetet i gruppen utgår dock från en övergripande frågeställning/ett problem 

som ska ses som en fråga för vilken det inte finns något givet svar. Problem 

(som i Problembaserat lärande) kan kanske uppfattas som något negativt och att 

man genom att använda metoden enbart fokuserar på just problem. Men sett till 

Svenska Akademiens Ordlistas definition: ”vansklig fråga, spörsmål, 

svårigheter, uppgift att lösa” så får begreppet mer karaktären av en fråga som 

det finns många olika sätt att besvara, och som kan ge underlag till diskussion, 

erfarenhetsutbyte som är ett av syftena med de kollegiala grupperna.    

Det är viktigt att betona att det är en arbetsgrupp och inte en terapigrupp. 

Ansatsen är genom valet av metoden som används (PBM) pedagogisk och inte 

terapeutisk, och handledarfunktionen har mer karaktären av ”facilitator”. Att de 

reflekterande kollegiala samtalsgrupperna består av deltagare med samma eller 

liknande yrkestillhörighet och är ett forum där personerna kan mötas utanför 

arbetsplatsen och utan arbetsledare närvarande, reducerar risken för 

maktpåverkan i diskussionerna. De kan mer förutsättningslöst diskutera utifrån 

sin egen situation, sina värderingar och övertygelser (beliefs). Deltagarna 

kommer från olika arbetsplatser, har förmodligen gemensamma yrkesrelaterade 

problem och erfarenheter men samtidigt olika infallsvinklar och lösningar (både 

kollektiva och individuella). Man kan ta del av varandras erfarenheter genom 

diskussion, argumentation och granskar och värderar sedan det ”nya” man hört. 

”Dialogen mellan erfarna människor kan också initiera ett ifrågasättande av 

etablerade föreställningar” (Sandberg & Targama, 1998). Detta kan också leda 

till att man förändrar och utvecklar sin förståelse av sin ”verklighet” och utifrån 
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detta väljer att t.ex. pröva ett nytt förhållningssätt eller att söka ytterligare 

kunskaper kring något specifikt problemområde. 

Deltagarna i en reflekterande kollegial samtalsgrupp ges även möjlighet att både 

få ta emot och att ge socialt stöd, som visat sig vara en viktig faktor för att 

motverka att drabbas av burnout. Enligt Maslach and Goldberg (1998 s. 67) kan 

kollegiala grupper ge ett känslomässigt stöd, nya insikter och medföra att 

deltagarna känner igen sig själva i de andra deltagarna, och även vara “a much 

needed source of humor, optimism, and encouragement when the going gets 

tough”. 

Det sociala stöd de kollegiala grupperna erbjuder innehåller oftast: 

 Erfarenhetsutbyte, man känner igen sig själv genom andras 

beskrivningar 

 Någon som lyssnar – ”provide a shoulder to cry on” 

 Hjälp med förslag till problemlösning från kollegor 

 Lära av andra – Hur hanterar andra liknande problem? 

 Att träffas och diskutera angelägna frågor stärker även de 

interpersonella banden (Schaufeli & Enzmann,1998). 

 

En utvärdering av effekterna efter deltagande i reflekterande kollegial 

samtalsgrupp med problembaserad metod har tidigare genomförts i en 

randomiserad kontrollerad studie bland hälso- och sjukvårdspersonal (Peterson, 

Bergström, Samuelsson, Åsberg & Nygren, 2008b). Resultatet visade en 

statistiskt signifikant skillnad där deltagarna upplevde bättre hälsa och mindre 

krav/stress i arbetet efter deltagandet jämfört med kontrollgruppen. De beskrev 

ökad delaktighet och ökade utvecklingsmöjligheter i arbetet och att stödet på 

arbetsplatsen hade ökat, och även här var skillnaden jämfört med 

kontrollgruppen statistiskt signifikant. De beskrev även att deltagandet hade 

medfört symtomlindring, en känsla av tillhörighet, gett ett ökat självförtroende, 

att de fick ökad kunskap om stress och en förståelse för komplexiteten. Att 

träffa andra i liknande situation upplevdes vara viktigt och det gav perspektiv på 

deras egen situation. Gruppdeltagandet hade också medfört att de genomfört 

förändringar i syfte att minska stress. 

Deltagare 

Varje grupp består av 6-8 personer som utifrån enkätsvar identifierats vara i 

riskzonen för utmattning. De har blivit tillfrågade om intresse av att deltaga i 

samtalsgrupp och har tackat ja till detta. De har dels fått skriftlig information 

om vad det innebär och dels får de ytterligare muntlig information av 

handledaren vid första gruppträffen. 
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I mesta möjliga mån består gruppen av kollegor dvs. personer ur samma eller 

närliggande yrkeskategori. Deltagarantalet i samtalsgrupperna bör vara 6-8 

personer för  att det ska finnas utrymme och tid för alla att kunna yttra sig och 

att också hinna få feed-back från gruppen. Med mindre antal deltagare 

begränsas interaktionen och gruppen tenderar att bli ledarfokuserad.   

Miljö 

Det rum där gruppträffarna sker bör ligga i nära anslutning till respektive 

arbetsplatser för att öka tillgängligheten. Det bör vara ett rum utan störande 

moment, det ska upplevas som en lugn ”oas” där man kan känna sig avspänd, 

och i lugn och ro kunna fokusera på gruppsamtalen. Rummet bör innehålla ett 

bord med stolar där deltagarna kan placera sig så att alla kan ha ögonkontakt. 

Gruppträffen får genomföras på arbetstid och det är viktigt att deltagaren kan 

kopplas helt fri från att bli nådd i arbetet.  

Gemensamma regler 

Vid första träffen informerar handledaren om vissa gemensamma regler som 

gäller för deltagande i samtalsgruppen: 

1. Gruppträffarna ska ligga på samma veckodag och vid samma tidpunkt 

under alla 10 veckor. Detta underlättar för deltagarna att kunna planera 

in det i det övriga arbetet och gör det lättare att komma ihåg. 

2. Påtala vikten av att alla håller tider och att om man av någon anledning 

kommer sent, får vänta med att gå in i rummet tills avspänningen är 

avslutad. 

3. Att alltid meddela handledaren om man är förhindrad att komma till 

någon gruppträff. Detta för att inte skapa oro för övriga i gruppen. 

4. Deltagande får ske på betald arbetstid och efter överenskommelse med 

respektive arbetsledare. 

5. Lugn musik spelas med början 10 min innan överenskommen starttid 

för gruppträffen. 

6. Deltagarna skriver kontrakt / en överenskommelse under första 

sessionen. I överenskommelsen utformar gruppdeltagarna själva de 

förhållningsregler, ordningsregler som ska gälla för de fortsatta 

gruppträffarna. Detta bidrar till att gruppdeltagarna känner trygghet i att 

veta vilka regler som gäller och bidrar till att skapa en gruppkänsla 

redan från början. Det ger även en trygghet att noga ha diskuterat vad 

man lägger in i begreppet sekretess och vilka regler för det som ska 

gälla i just den här gruppen. Det kan också vara ett bra hjälpmedel för 
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handledaren att återkomma till om det uppstår störningar i 

gruppdynamiken längre fram.  

Problembaserad metod (PBM) 

Den pedagogiska metoden som används i de reflekterande kollegiala 

samtalsgrupperna bygger på en metod som utarbetats av Ekberg (1995), som 

använt den i rehabilitering av personer med besvär från rörelseapparaten. 

Metoden har utvecklats med hjälp av en problembaserad inlärningsmodell. 

”Metodiken syftar till att ge strategier för utveckling av psykiska och sociala 

resurser. Häri inkluderas en förbättrad självuppfattning och ett starkare 

självförtroende, ökad förmåga att hantera påfrestningar och att värdera om 

orsakerna till de problem man har kan påverkas eller inte (locus of control)” 

(Ekberg & Svedin, 1998 s. 2474). De betonar att det är en pedagogisk och inte 

en psykoterapeutisk modell som används i arbetet i rehabiliteringsgrupperna, 

och att det visat sig ha flera fördelar att tänka i pedagogiska banor i 

rehabiliteringsarbetet. ”Att tänka i pedagogiska banor istället för terapeutiska 

har visat sig ha flera fördelar” (Ekberg & Svedin, 1998, s.2474). Deltagarna 

blir engagerade och aktivt medverkande snarare än passiva mottagare av 

information. De arbetar, med stöd av handledare, mot egendefinierade 

förändringsmål som ska vara konkreta och välavgränsade (Ekberg & Svedin, 

1998). 

Att använda PBM i de reflekterande kollegiala samtalsgrupperna ger flera 

fördelar och erbjuder: 

 ramar för gruppträffarna 

 en struktur åt arbetet i gruppen  

 ett målinriktat arbetssätt 

 tillfälle till reflektion 

 erfarenhetsutbyte och stöd mellan kollegor 

 fokus på deltagarnas perspektiv (”bottom-up perspektiv”) 

 en metod som ger möjlighet att pröva och att lägga till nya hanterande-

strategier i olika situationer. 

Den problembaserade metoden har även använts i rehabilitering av patienter 

med olika sjukdomstillstånd, i hälsofrämjande arbete och som hälsofrämjande 

intervention på arbetsplatser (Göransson et al.1997; Tingström et al., 2002; 

Skillborg et al., 2003; Medin et al., 2003; Arnesson & Ekberg, 2005). Metoden 

används också i patientutbildningar för personer med långvariga 
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sjukdomstillstånd vid Nyckeln kurscenter, Kalmar (Nilsson, Samuelsson & 

Sjöde, 1999; Perseius & Peterson 2001). Denna metod, något modifierad, har 

testats i en randomiserad kontrollerad studie med reflekterande kollegiala 

samtalsgrupper som syftade till att förebygga stress och utmattning (Peterson, 

Bergström, Samuelsson, Åsberg & Nygren, 2008b).  

Arbetssätt 

Arbetssättet och de olika momenten under gruppträffarna finns utförligt 

beskrivet i en manual (Peterson, 2016). Grupperna träffas två tim/vecka under 

tio veckor med en uppföljande träff efter ca fyra veckor. Alla gruppträffar 

(sessioner) inleds med kort sittande avspänning under 10 minuter, och avslutas 

med att man går ”varvet runt” där varje deltagare utvärderar dagens träff utifrån 

frågor som: ”Hur tycker Du att arbetet i gruppen har fungerat idag ?” ”Hur ser 

Du på Din medverkan i gruppen idag?”. 

Session 1 innehåller presentation av handledare och deltagare, samt 

kontraktsskrivning. Introduktion av samtalsgrupperna där syfte och mål 

presenteras, och metoden man ska arbeta efter beskrivs. Definition av stress och 

utmattningssyndrom presenteras. 

Under session 2 arbetar gruppen via brainstorm/tänka fritt med att hitta faktorer 

utifrån den förutbestämda övergripande frågan: ”Vad tror Du ger 

stress/utmattningssyndrom?” (Samhälls-, organisations- och individnivå). 

Dessa faktorer sorteras / grupperas och utgör sedan underlaget för teman att 

diskutera under de kommande sessionerna (”meny”).  Att ”brainstorma”/tänka 

fritt kring ett tema / en frågeställning, gör associationer synliga för alla i 

gruppen dvs. man sätter ord på sina ”övertygelser” (beliefs) utifrån hur man 

förstår och uppfattar frågan. Man utgår från den egna personen, från hur man 

uppfattar verkligheten och från de egna erfarenheterna. ”Beliefs are the 

blueprint from which we construct our lives and intermingle them with the lives 

of others and they arise from the lives that one is living” (Wright, 2000). Detta 

är en kreativ fas där deltagarna uppmuntras att skriva ner allt de kommer att 

tänka på, allt de känner och alla associationer till frågeställningen som man 

kommer på.  

Under session 3-10 arbetar gruppen med brainstorm/tänka fritt utifrån ett tema 

som väljs från ”menyn”, har ett erfarenhetsutbyte och väljer individuella 

förändringsmål/ kunskapsmål utifrån det som diskuterats, och här följs 

arbetsgången som presenteras i Figur 2. 

Genom erfarenhetsutbytet visas på lika/olika uppfattningar och sätt att förhålla 

sig till det tema man kommit överens om att diskutera. Detta ger diskussion, 
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argumentation och man granskar och värderar det ”nya” man hört. ”Dialogen 

mellan erfarna människor kan också initiera ett ifrågasättande av etablerade 

föreställningar”. (Sandberg&Targama,1998 ). 

Varje session innehåller ett moment där var och en formulerar ett 

förändringsmål, som i sig kan vara ett kunskapsmål dvs. att söka nya 

kunskaper kring ett specifikt område som diskuteras. Utifrån det tema 

som diskuterats funderar varje deltagare tyst en kort stund - man ställer 

sig frågor som t.ex.: ”Vad innebär det vi pratat om för mig?”, ”Är det 

något jag kan/vill förändra?” och ”Hur skulle jag vilja att det var?”. ”Är 

det här något jag skulle vilja lära mig mer om?” Hur går jag tillväga då?” 

Var och en formulerar därefter ett individuellt 

förändringsmål/kunskapsmål som man berättar om för de övriga i 

gruppen. Det finns då utrymme för att kunna få tips, idéer, hjälp och stöd 

från de övriga med att konkretisera sitt mål. Efter diskussionen i gruppen 

kan även ”nya” tankar dyka upp som gör att man kan se på ett problem 

på ett annorlunda sätt och som medför att man vill pröva ett nytt sätt att 

förhålla sig i någon speciell situation.   

Handledaren spelar här en viktig roll för att underlätta för deltagaren att 

nå fram till ett litet, konkret mål som ska vara rimligt för deltagaren att 

kunna hinna prova på tills man träffas nästa gång, dvs. under en vecka. 

Deltagaren ska kunna beskriva och precisera målet utifrån: 

VAD som ska göras?  

NÄR det ska göras alt. NÄR börjar man? 

HUR ska man gå tillväga? 

 

Session 11 är en uppföljningsträff, och för de grupper som inte kommer att 

fortsätta träffas är det under den här träffen viktigt att arbetet i gruppen avslutas; 

gruppen löses upp. 
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 Figur 2. Problembaserad metod (Fritt efter Ekberg&Svedin,1998) 

 

Handledarrollen i reflekterande kollegial samtalsgrupp 

För handledarrollen i den problembaserade metod (PBM) som används i de 

kollegiala samtalsgrupperna gäller i stort den roll som beskrivs av Ekberg och 

Svedin (1998). Arbetssättet de beskriver bygger till stor del på samma 

förhållningssätt som gäller vid problembaserat lärande (PBL). Neufeld och 

Barrows (1974) brukar betraktas som förgrundsgestalter till PBL och de 

beskriver handledarens roll i det problembaserade arbetet som mycket 

betydelsefull. De menar att handledarrollen i första hand inte innebär att vara 

”expert” på området, utan funktionen är mer inriktad på att underlätta och stödja 

gruppdeltagarnas egen läroprocess, att vara ”facilitator”. De pekar på några 

viktiga förutsättningar för handledaren i PBL: 

- vara väl insatt i hur rollen är utformad 

1. VÄLJA TEMA 

2. BRAINSTORMA/ 

TÄNKA FRITT  

  4. ERFARENHETS- 

UTBYTE 

3. SORTERA/ 

PRIORITERA 

5. VAL AV  

INDIVIDUELLT 

FÖRÄNDRINGSMÅL 

 

6. ”VARVET 

RUNT” 

    NY    

TRÄFF  

  TRÄFF 
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- kunna hantera interaktionerna i gruppen 

- uppmuntra och hjälpa deltagarna att gradvis ta mer ansvar för sina 

studier 

- kontinuerligt utvärdera studieresultaten. 

Var och en sätter dock sedan sin personliga prägel på rollen (Neufeld & 

Barrows, 1974). 

Handledarens uppgift är att se till att arbetsmetodens steg följs och att det hinns 

med inom tidsramen. Metoden ger gruppdeltagarna en känsla av fortskridande 

och förhindrar rundgång i kommunikationen.  

Det är viktigt att konstatera att de kollegiala samtalsgrupperna är arbetsgrupper 

och inte terapigrupper. Handledaren har således ingen behandlarroll i de 

problem som diskuteras, utan rollen ska primärt inriktas på att underlätta så att 

processen i gruppens arbete startas upp och fortskrider.  

Det blir därför viktigt att handledaren under den första sessionen beskriver sin 

roll i gruppen. Detta så att alla blir medvetna om att handledarens funktion 

primärt inte är ”expertens” utan att stödja och underlätta så att gruppens arbete 

fortskrider. Handledaren poängterar också att hen omfattas av tystnadsplikt och 

att inget av det som diskuteras i gruppen förs vidare. Det som dokumenteras är 

alltid på gruppnivå och kan aldrig härledas till någon person.  

Handledarens insatser är fokuserade på att metoden följs och hur 

gruppdynamiken fungerar. Innehållet i gruppträffarna dvs. vad som diskuteras 

ägs däremot av deltagarna och handledaren bör vara mycket återhållsam med 

kommentarer kring detta, då det annars lätt kan uppfattas som att det är ”rätt 

eller fel” saker som diskuteras.  
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Metod 

Design och genomförande 

Studien är kvasi-experimentell och innefattar en interventionsgrupp som erbjöds 

deltagande i en reflekterande kollegial samtalsgrupp, och en 

väntelistkontrollgrupp.  

Initialt skickades en inbjudan till en konferens på Sveriges Kommuner och 

Landsting till HR-chefer i kommuner, landsting och regioner. Konferensen 

erbjöd föreläsningar kring stress, utmattning, hälsoekonomi och kostnader för 

sjukfrånvaro, samt information om det planerade pilotprojektet med 

handledarutbildning för att kunna leda reflekterande kollegiala samtalsgrupper. 

I samband med konferensen erbjöds kommuner, landsting och regioner att delta 

och erbjudandet omfattade: 

 handledarutbildning, där kravet var att deltagaren har erfarenhet av att 

leda grupper och förbinder sig att starta upp minst två grupper.  

 planeringsmöte; HR-chef, fackliga företrädare och representant från 

projektet.  

 enkätundersökning bland ett urval anställda inom ett arbetsområde som 

definieras av respektive kommun/landsting/region, med återkoppling av 

resultatet på aggregerad nivå.  

 grupphandledningsstöd fyra timmar/handledare när de startat upp sin 

grupp. 

Deltagande kommuner/landsting/regioner å sin sida skulle förbinda sig att 

avsätta resurser så att de som ska leda eller delta i reflekterande kollegial 

samtalsgrupp har möjlighet att göra det under arbetstid. De skulle också hantera 

så att information om projektet nådde ut till samtliga anställda, samt att det 

förankrades bland chefer/arbetsledare. De skulle även bekosta deltagarens logi 

och resa i samband med handledarutbildning.    

När HR-chef anmält intresse att delta i projektet bokades en tid för fysisk träff/ 

telefon-/Skype-möte där HR-chef, fackliga företrädare och någon representant 

från projektet deltog. Under mötet diskuterades förutsättningar som gällde 

specifikt för den enskilda kommunen, regionen och landstinget; vilken 

yrkesgrupp alternativt vilka/ vilket arbetsområde anser de ska omfattas av 

enkätundersökningen? Antalet anställda inom arbetsområdet behöver vara minst 

150 personer. Finns resurser avsatta så att handledare och deltagarna i 
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samtalsgruppen kan gå ifrån under arbetstid? Antal handledare de vill utbilda? 

Vem ska ge information till de anställda om att kommunen/landstinget/ 

regionen valt att delta i projektet  – och hur informeras de? Hur förankras 

projektet bland chefer/arbetsledare?  

Efter mötet sammanställde HR-chef detta i en plan för projektet som stämdes av 

med forskargrupp och SKL. HR-chefen förmedlade e-post-adresser till de 

anställda som ska ingå i projektet till företaget Health Navigator. Därefter 

genomförde Health Navigator via mail ett utskick av länk till 

ehälsostudieplattformen där deltagare fick logga in och svara på enkätfrågor, 

med deadline efter två veckor och därefter en påminnelse.  

Deltagaren skulle anmäla sig som studiedeltagare på studiehemsidan. Därefter 

öppnades en dialog-ruta där studieinformation presenterades, inklusive studiens 

syfte, risker, hantering av personuppgifter, kontaktuppgifter för frågor till 

ansvarig forskare samt övriga villkor för att delta i studien tydligt framgick. I 

texten specificerades att deltagande i studien var helt frivilligt och kan avbrytas 

när som helst.  Efter att ha tagit del av informationen gavs individen möjlighet 

att tacka ja eller nej till att delta i studien, för att tacka ja krävdes att individen 

bekräftade att denne läst samtlig information på sidan genom att klicka i en ruta. 

Efter att individen bekräftat att man läst och tagit del av informationen och att 

man önskade delta i studien öppnades automatisk en elektronisk 

legitimeringsförfrågan där individen legitimerade sig med BankID eller Telia E-

legitimation och lämnade därmed samtycke till att delta i studien.   

Enkätsvaren avidentifierades av Health Navigator genom att personnumren 

ersattes med ett löpnummer. Lista med löpnummer kopplat till personnummer 

förvaras inlåst hos Health Navigator. Enkätsvaren transformerades till en Excel 

datafil av Health Navigator och skickades till forskare vid Linnéuniversitetet 

(Ulla Peterson) för bearbetning. Datafilen, där personnummer ersatts med ett 

löpnummer, innehöll utöver data kontaktuppgifter (namn, e-post-adress och 

telefonnummer) för de svarande. Samma procedur upprepades med uppföljande 

enkätutskick både till kontrollgruppen och till de som deltagit i samtalsgrupp 

när gruppen avslutas samt efter sex månader. 

Resultatet från den initiala enkäten bearbetades och sammanställdes på 

aggregerad nivå fördelat på respektive kommun/landsting/region av Ulla 

Peterson och återkopplades till HR-chef/motsvarande.  
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Handledarutbildning 

Den reflekterande samtalsgruppen leds av en i den problembaserade metoden 

(PBM) utbildad handledare. Kursplan för utbildningen presenteras i Bilaga 1. 

Kravet för att bli handledare är att man är intresserad av att pröva på att arbeta 

med PBM förhållningssättet för handledare, men också att man har tidigare 

erfarenheter av att ha arbetat med grupper. I föreliggande studie utbildades 36 

handledare under våren 2017 som rekryterades i tolv kommuner, ett landsting 

och en region. Handledarna utbildades under två dagar i Stockholm och 

utbildningen leddes av Ulla Peterson och Bo Vinnars.  

Ulla Peterson är leg sjuksköterska, med.dr. och lektor vid Linnéuniversitetet i 

Kalmar och har tidigare i en randomiserad kontrollerad studie (Peterson, 

Bergström, Samuelsson, Åsberg & Nygren, 2008b) prövat metoden med 

reflekterande kollegiala samtalsgrupper, samt utarbetat en manual där 

arbetssättet och de olika stegen i metoden beskrivs utförligt (Peterson, 2016).  

Bo Vinnars är leg psykolog, leg psykoterapeut och med.dr. Han har varit 

gruppchef för psykologgruppen vid Huddinge sjukhus psykiatriska klinik under 

en 20-års period. Sedan fem år arbetar han på Karolinska Institutets 

psykoterapeutprogram, som programdirektor och lärare. Han har genomfört en 

omfattande och uppmärksammad randomiserad psykoterapistudie med en 

svårbehandlad patientgrupp inom psykiatrin.  

Utbildningen omfattade en genomgång av den teoretiska bakgrunden till 

metoden och av det praktiska genomförandet som bland annat tränades i rollspel 

för att få en möjlighet att pröva på att arbeta efter metodens olika steg. 

Deltagarna fick även en manual vid utbildningstillfället. Efter avslutad 

handledarutbildning erbjöd forskargruppen fyra timmars handledningsstöd per 

deltagare när de startat upp en grupp. 

Urval och deltagare 

Flödesschema för urvalet presenteras i Bilaga 2. Utskicket av länk till 

ehälsostudieplattformen gick till 6095 anställda i tolv kommuner, en region och 

ett landsting. Svarsfrekvensen var 22% (n=1322). De personer som utifrån svar 

på enkäten hade 2,6 poäng eller mer på den dimension av Oldenburg Burnout 

Inventory som mäter utmattning bedömdes vara i riskzon för stress och 

utmattning. Valet av 2,6 poäng gjordes med referens till en tidigare studie bland 

3719 personer anställda inom hälso- och sjukvård (Peterson, Bergström, 

Samuelsson, Åsberg & Nygren, 2008b) där 2,6 poäng utgjorde 75:e percentilen. 

Det blev i föreliggande studie totalt 485 personer som identifierades vara i 

riskzon och dessa fick via mail inbjudan till att delta i reflekterande kollegial 

samtalsgrupp. Med inbjudan följde ett informationsbrev där syfte och 
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genomförande av studien presenterades och frivillighet att delta samt sekretess 

rörande insamlad data beskrevs. Det poängterades också att de behövde ha 

tillåtelse från sin chef att delta i samtalsgrupp innan de tackade ja. Av de 485 

personerna i riskzon tackade 192 (40%) ja till att delta i samtalsgrupp. Två 

kommuner och en region valde att inte starta grupper och det blev 164 personer 

som randomiserades till att antingen delta i samtalsgrupp (n= 108) eller till 

väntelist-kontollgrupp (n=56). De senare erbjöds att delta i samtalsgrupp när 

den andra uppföljningen sex månader efter gruppslut avslutats. Efter avhopp i 

samtalsgrupper blev det slutligen 97 personer som deltog i samtalsgrupp och 56 

utgjorde väntelist-kontrollgrupp.  

Deltagande kommuner och landsting fick en lista över de personer som tackat ja 

till att delta från Ulla Peterson (forskare Linnéuniversitetet). Ansvarig 

handledare för gruppen kontaktade sedan de personer som randominserats till 

samtalsgrupp för ytterligare information om bland annat tid och plats för 

träffarna.  

Demografiska data för deltagare och kontrollgrupp presenteras i Tabell 1. 

Majoriteten (95%) av deltagarna i såväl samtals- som kontrollgruppen arbetade 

i kommuner.  Flera olika arbetsområden har deltagit i studien och de största 

representerade områdena inom kommunerna var Utbildning och arbetsmarknad, 

Vård och äldreomsorg och Social omsorg. Bland de som deltog i samtalsgrupp 

var majoriteten förskollärare, barnskötare, socialsekreterare och 

undersköterskor, och i kontrollgruppen var de flesta förskollärare och 

barnskötare. Inom landstinget arbetade de flesta inom slutenvården.    
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Tabell 1. Demografiska data för samtals- och kontrollgrupp.  

 Samtalsgrupp 

n = 97 

Kontrollgrupp 

n = 56 

 

Ålder år medelvärde (SD) 

 

46.2 (10.1) 

 

46.9 (9.4) 

Kvinnor  (%)  94 98 

Utbildning (%) 

Grund-, real-/folkhögskola 

Yrkesskola/2-årigt gymnasium 

3-4-årigt gymnasium 

Högskola/Universitet 

Annat 

Arbetsledare (%) 

- med personalansvar                           

-  utan personalansvar 

 

 

19.6 

  9.3 

 

  3.5 

19.3 

 

 

  3.1 

12.4 

13.4 

68.0 

  3.1 

 

20.6 

  9.3 

 

  7.1 

  5.4 

14.3 

69.6 

  3.6 

   

  3.6 

19.6 

   

 

Enkäten  

Nedan presenteras samtliga områden som innefattas i enkäten som skickades ut 

i form av en webbenkät.  

Bakgrundsdata; ålder, kön, skolutbildning, yrke, arbetstid, arbetsområde. 

Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) används för att mäta graden av burnout 

(Demerouti, Bakker, Nachreiner & Schaufeli, 2001). Skalan består av två 

dimensioner; utmattning och distansering (eng. disengagement) och varje 

subskala består av åtta påstående med fyra svarsalternativ (från Stämmer inte 

alls till Stämmer precis). Den svenska översättningen av skalan är validerad i en 

population bestående av hälso- och sjukvårdspersonal (Peterson, Bergström, 

Demerouti, Gustavsson, Åsberg & Nygren, 2011). Cronbach´s alfa i hela 

gruppen för dimensionen utmattning var i föreliggande studie 0,87 och för 

distansering 0,81. 
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Hospital Anxiety and Depression Scale (HAD) är ursprungligen utarbetad för att 

mäta förekomst av ångest och depression bland icke-psykiatriska patienter 

(Zigmond & Snaith, 1983). En litteraturöversikt av Bjelland, Dahl, Tangen 

Haug och Neckelmann (2002) visade att den optimala balansen mellan 

sensitivitet (ett sant positivt värde för de som har en depression) och specificitet 

(ett sant negativt svar för de som inte har depression) var åtta poäng. Över åtta 

poäng på depressionsskalan i HAD innebär emellertid inte att vederbörande har 

en klinisk egentlig depression, för diagnos krävs även en sjukhistoria och en 

klinisk bedömning. En sådan poängsumma innebär dock förekomst av 

besvärande depressionssymtom. Skalan består av 14 frågor varav sju avser 

ångest och sju depression, och varje fråga har fyra svarsalternativ. HAD är 

validerad i en svensk population (Lisspers, Nygren & Söderman, 1997) och har 

tidigare bl.a. använts i en studie bland hälso- och sjukvårdpersonal (Peterson, 

Demerouti, Bergström, Samuelsson, Åsberg & Nygren, 2008c). Cronbach´s alfa 

i hela gruppen för dimensionen som mäter depression var 0,86 och för ångest 

0,80. 

För att mäta graden av utmattning används Karolinska Exhaustion Disorder 

Scale (KEDS). Skalan består av nio frågor med sju svarsalternativ (0-6) och 

totalsumman går från 0-54 poäng där höga poäng indikerar utmattning. Den 

mäter graden av följande symtom; koncentrationsförmåga, minne, kroppslig 

uttröttbarhet, uthållighet, återhämtning, sömn, överkänslighet för sinnesintryck, 

upplevelser av krav samt irritation och ilska. KEDS är validerad i ett svenskt 

urval bestående av en grupp som uppfyllde kriterierna för ett 

utmattningssyndrom och en grupp som utgjordes av friska kontroller (Besèr, 

Sorjonen, Wahlberg, Peterson, Nygren & Åsberg, 2013). Av den studien 

framgår att 19 poäng eller mera indikerar symtom på utmattning hos individen. 

Cronbach´s alfa för hela gruppen var 0,91. 

Ett urval av frågor hämtade från the General Nordic Questionnaire for 

Psychological and Social Factors at Work (QPS Nordic) används för att 

undersöka krav i arbetet (Dallner m. fl., 2000). QPS Nordic är ett validerat och 

reliabilitetstestat mätinstrument och består av 118 frågor grupperade i 13 olika 

områden. I den här studien används fyra frågor som mäter kvantitativa krav i 

arbetet, med fem svarsalternativ från mycket sällan/aldrig till mycket ofta/alltid. 

Skalan är validerad med data som samlats in från fyra nordiska länder.  

De personer som deltagit i reflekterande kollegial samtalsgrupp ombads efter 

gruppens slut att ta ställning till elva förutbestämda påstående gällande hur de 

tyckte att deltagandet påverkat dem. Påståendena hade fyra svarsalternativ; 

Stämmer inte alls, Stämmer inte särskilt bra, Stämmer ganska bra samt Stämmer 

precis.  
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Efter att gruppen avslutats svarade deltagarna även i en öppen fråga på hur de 

tyckte det var att delta i samtalsgruppen samt vad det medfört för dem. 

Dataanalyser 

För att jämföra skillnader avseende ålder, utmattning, distansering, depressiva 

symtom och ångest inom och mellan deltagargrupp respektive kontrollgrupp 

användes Students t-test. Avseende skillnader i upplevda krav i arbetet före och 

sex månader efter deltagande jämfördes andelen svarande som ansåg att kraven 

förekom ganska ofta eller mycket ofta/alltid. Skillnaden testades med 95% 

konfidensintervall. Den interna konsistensen i OLBI, KEDS och HAD mättes 

med Cronbachs alfa. Analyserna genomfördes i IBM SPSS Statistics, version 

24.  

Vid analys av deltagarnas svar på den öppna frågan Hur tycker du att det varit 

att delta i samtalsgruppen? Vad har det medfört för dig? användes manifest 

kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Genom manifest 

analys inriktar man sig på att finna likheter och skillnader i textens innehåll. 

Texten lästes igenom upprepade gånger för att få kunskap om materialets 

innehåll. Därefter identifierades meningsbärande enheter som svarade på frågan 

och dessa markerades med färgpenna och sattes in i en Word tabell. Därefter 

kondenserades de meningsbärande enheterna, vilket innebar att texten 

sammanfattades samtidigt som det väsentliga i texten behölls. Nästa steg var att 

koda de kondenserade enheterna för att belysa det specifika i texten. Kod kan 

beskrivas som ett samlingsnamn för den reducerade meningsenheten och kan 

uttryckas i några få ord men även i ett enda ord (Graneheim & Lundman, 2004). 

Därefter identifierades likheter och skillnader som fanns mellan koderna och 

koder som liknade varandra sammanfördes och bildade kategorier. Resultatet av 

analysen gav sex kategorier.  

Forskningsetik 

Studien är granskad och godkänd av Regionala etikprövningsnämnden i 

Linköping med Dnr 2017/12-31. 

 

 

Sida 51 av 230



Reflekterande kollegiala arbetsgrupper 30 

Resultat 

Totalt startades 15 grupper med 97 personer fördelat på tio kommuner och ett 

landsting. Väntelistkontrollgruppen utgjordes av 56 personer. Majoriteten av 

deltagarna var kvinnor i såväl samtalsgrupperna (94%) som i kontrollgruppen 

(98%). Det fanns ingen statistiskt signifikant skillnad i ålder mellan grupperna, 

men det var fler deltagare i samtalsgrupperna som var arbetsledare med 

personalansvar jämfört med kontroll-gruppen. Sammansättningen av deltagare 

varierade mellan samtalsgrupperna och fem av dem bestod av deltagare med 

olika yrken, medan det i de övriga tio ingick deltagare med samma/liknande 

yrkestillhörighet.  

Vid uppföljning efter att gruppen avslutats uppgav 80 av de 85 svarande (94%)  

deltagarna att de skulle rekommendera en kollega att delta i en reflekterande 

kollegial samtalsgrupp. 

Efter gruppens slut hade 23 deltagare fortsatt att träffa någon/några i ”sin” 

grupp, och lika många hade fortsatt träffas vid uppföljningen efter sex månader.  

Krav i arbetet 

Resultatet visar att det var färre av deltagarna i samtalsgrupp som upplevde att 

de ganska ofta eller mycket ofta/alltid måste arbeta i mycket högt tempo vid 

uppföljningen efter sex månader (47,4%) jämfört med före deltagande (65,0%), 

Skillnaden (∆) med konfidensintervall (KI) var17,6% (15,4; 32,5). I 

kontrollgruppen fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad före (66%) 

jämfört med efter sex månader (65%) ∆ 1,0% (-17,0; 20,0). 

På frågan om de har för mycket att göra svarar 60,8% av deltagarna före 

gruppdeltagande att de ganska ofta eller mycket ofta/alltid har det. Efter sex 

månader var det 42,4% som uppgav det, ∆ 18,4 (23,2; 33,3). Motsvarande andel 

för kontrollgruppen var 58,9% innan gruppstart och 45,0% efter sex månader, ∆ 

13,9 (-6,1; 32,5).  

Effekt avseende utmattning och distansering  

Uppföljningar avseende effekten av deltagande i en reflekterande kollegial 

samtalsgrupp genomfördes efter gruppslut och efter ytterligare sex månader för 

både deltagare och kontrollgrupp. Effekter som studerades var utmattning (mätt 

med både OLBI och KEDS), distansering (eng. disengagement), depressiva 

symtom och ångest (mätt med HAD).  

Sida 52 av 230



Reflekterande kollegiala arbetsgrupper 31 

Då svarsfrekvensen varierade mellan mättillfällena dvs. alla svarade inte vid de 

två uppföljningarna, analyserades skillnader inom deltagargrupp respektive 

kontrollgrupp på två olika sätt. Tabell 2 visar resultat där samtliga svarande vid 

de tre mättillfällena inkluderats och i Tabell 3 har endast de som svarat vid alla 

tre mättillfällena inkluderats.  

 

Tabell 2. Skillnader inom deltagargrupp respektive kontrollgrupp avseende 

utmattning, distansering, depressiva symtom och ångest före (T0) och efter 

gruppdeltagande (T1) samt efter sex månader (T2). Resultatet baseras på 

samtliga svarande vid alla tre mättillfällena. 

Samtalsgrupp T0 

n=97 

T1 

n=85 

T2 

n=59 

T0-T1  

p-värde 

T0-T2  

p-värde 

      

OLBI utmattning m (SD) 2.92 (.33) 2.52 (.24) 2.68 (.48) < .001 < .001 

OLBI distansering m (SD) 2.26 (.49) 2.33 (.47) 2.31 (.54)     ns    ns 

HAD depressiva symtom 

m(SD) 

 

7.30 (3.49) 

 

6.24 (3.68) 

 

6.50 (3.98) 

 

   .04 

 

   ns 

HAD ångest m (SD) 8.76 (4.20) 7.03 (3.64) 7.57 (4.06)    .01    ns 

KEDS m (SD) 23.5 (8.4) 21.2 (7.5) 21.2 (8.8)     ns    ns 

      

Kontrollgrupp T0 

n=56 

T1 

n=46 

T2 

n=40 

  

      

OLBI utmattning m (SD) 3.03 (.32) 2.82 (.42) 2.90 (.45)   .01   ns 

OLBI distansering m (SD) 2.31 (.47) 2.42 (.46) 2.40 (.48)    ns   ns 

HAD depressiva symtom m 

(SD) 

 

7.57 (3.88) 

 

7.67 (3.85) 

 

7.60 (3.64) 

 

   ns 

 

  ns 

HAD ångest m (SD) 7.95 (4.40) 7.62 (4.57) 7.97 (3.63)    ns   ns 

KEDS m (SD) 25.3 (7.6) 24.8 (8.6) 25.7 (8.9)    ns   ns 

 

Resultatet där samtliga svarande vid de tre mättillfällena inkluderades visade 

att både de som deltagit i samtalsgrupp och kontrollgruppen hade lägre grad av 

utmattning vid uppföljning efter gruppslut jämfört med mätningen före 

gruppstart, och skillnaden var statistiskt signifikant för båda grupperna. Vid 

uppföljningen efter sex månader kvarstod den statistiskt signifikanta skillnaden 

i utmattning för de som deltagit i samtalsgruppen, vilket den inte gjorde för 

kontrollgruppen. Deltagarna hade något lägre grad av utmattning mätt enligt 

KEDS vid uppföljningen jämfört med första mättillfället, medan 

kontrollgruppen låg kvar på samma poäng. Det framkom inga skillnader 

avseende distansering varken för deltagar- eller kontrollgrupp.  
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I analysen där endast de som svarat vid alla tre mättillfällena inkluderades 

framkom samma resultat som ovan avseende utmattning och distansering 

(Tabell 3). 

Effekt avseende depressiva symtom och ångest 

Deltagarna i samtalsgrupp hade lägre grad av ångest och depressiva symtom vid 

uppföljningen efter gruppslut jämfört med första mättillfället, och skillnaden var 

statistiskt signifikant. För kontrollgruppen framkom ingen statistiskt signifikant 

skillnad. Analysen där endast de som svarat vid alla tre mättillfällena 

inkluderades visade samma resultat som ovan avseende depressiva symtom och 

ångest (Tabell 3).  

 

Tabell 3. Skillnader inom deltagargrupp och kontrollgrupp avseende 

utmattning, distansering, depressiva symtom och ångest före (T0) och efter 

gruppdeltagande (T1)  samt efter sex månader (T2). Resultatet baseras på de 

som svarat vid alla tre mättillfällena. 

Samtalsgrupp T0 

n=59 

T1 

n=59 

T2 

n=59 

T0-T1  

p-värde 

T0-T2  

p-värde 

      

OLBI utmattning m (SD) 2.91 (.32) 2.66 (.39) 2.68 (.48) < .001 .01 

OLBI distansering m (SD) 2.22 (.49) 2.29 (.48) 2.31 (.54)     ns  ns 

HAD depressiva symtom 

m(SD) 

 

7.44 (3.78) 

 

5.86 (3.29) 

 

6.50 (3.98) 

 

   .02 

 

 ns 

HAD ångest m (SD) 8.69 (4.50) 6.64 (3.10) 7.57 (4.06)    .01  ns 

KEDS m (SD) 23.8 (8.9) 21.2 (6.5) 21.2 (8.8)     ns  ns 

      

Kontrollgrupp T0 

n=40 

T1 

n=40 

T2 

n=40 

  

      

OLBI utmattning m (SD) 2.98 (.29) 2.82 (.39) 2.90 (.45)    .04 ns 

OLBI distansering m (SD) 2.24 (.47) 2.41 (.44) 2.40 (.48)     ns ns 

HAD depressiva symtom m 

(SD) 

 

7.22 (3.69) 

 

7.98 (3.54) 

 

7.60 (3.64) 

 

    ns 

 

ns 

HAD ångest m (SD) 7.76 (3.85) 7.81 (4.42) 7.97 (3.63)     ns ns 

KEDS m (SD) 24.7 (7.0) 25.3 (8.3) 25.7 (8.9)     ns ns 
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Skillnader mellan deltagar- och kontrollgrupp 

Vid jämförelse mellan deltagar- och kontrollgrupp framkom inga skillnader vid 

mättillfället före gruppstart avseende utmattning, distansering, ångest och 

depression (Tabell 4). Däremot hade kontrollgruppen en högre grad av 

utmattning jämfört med deltagargruppen såväl efter gruppslut som efter sex 

månader. Vid mättillfället före gruppdeltagande var samtliga (deltagare i 

samtalsgrupp och kontrollgrupp) i riskzon för att drabbas av utmattning enligt 

enkätsvar på Oldenburg Burnout Inventory (OLBI). Vid uppföljning efter 

gruppslut var det färre bland de som deltagit i samtalsgrupp som fortfarande var 

i riskzon (26%), jämfört med kontrollgruppen (74%). Vid uppföljningen efter 

sex månader var det 47% av deltagarna i samtalsgrupp som bedömdes vara i 

riskzon, jämfört med 80% i kontrollgruppen. 

Vid första mättillfället var det 75% av deltagarna och 78% av kontrollgruppen 

som hade 19 poäng eller mera på KEDS-skalan, vilket indikerar symtom på 

utmattning hos individen. Vid uppföljningen efter sex månader hade andelen 

utmattade minskat till 56% bland deltagarna medan andelen i kontrollgruppen 

var oförändrad (78%).  

Vid uppföljningen efter gruppslut hade deltagarna lägre grad av depressiva 

symtom jämfört med kontrollgruppen. Det fanns även en skillnad efter sex 

månader men den var inte statistiskt signifikant. Vid första mättillfället var det 

53% av deltagarna som hade 8 poäng eller mer på HAD-skalan dvs. förekomst 

av besvärande depressionssymtom, och motsvarande andel i kontrollgruppen 

var 40%. Vid uppföljning efter gruppslut hade andelen minskat till 27% i 

deltagargruppen, medan den ökat till 65% av de svarande i kontrollgruppen. Det 

bör emellertid poängteras att över åtta poäng på depressionsskalan i HAD inte 

innebär att vederbörande har en klinisk egentlig depression, för diagnos krävs 

även en sjukhistoria och en klinisk bedömning. 
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Tabell 4. Skillnader mellan deltagargrupp (IG; n=59) och kontrollgrupp (CG; 

n=40) avseende utmattning, distansering, depressiva symtom och ångest före 

(T0) och efter (T1) gruppdeltagande samt efter sex månader (T2). Resultatet 

baseras på de som svarat vid alla tre mättillfällena. 

 T0 

 

T1 

 

T2 

 

OLBI utmattning m (SD) 

IG 

CG 

 

2.91 (.32) 

2.98 (.29) 

 

2.66 (.39)* 

2.82 (.39)* 

 

2.68 (.48)* 

2.90 (.45)* 

OLBI distansering m (SD) 

IG 

CG 

 

2.23 (.49) 

2.24 (.47) 

 

2.29 (.48) 2.42 

(.44) 

 

2.31 (.54) 2.40 

(.48) 

HAD depressiva symtom m(SD) 

IG 

CG 

 

7.44 (3.78) 

7.22 (3.69) 

 

5.86 (3.29)** 

7.97 (3.54)** 

 

6.50 (3.98) 

7.60 (3.64) 

HAD ångest m (SD) 

IG 

CG 

 

8.70 (4.51) 

7.76 (3.85) 

 

6.64 (3.10) 

7.81 (4.42) 

 

7.58 (4.06) 

7.97 (3.63) 

KEDS m (SD) 

IG 

CG 

 

23.8 (8.9) 

24.7 (7.0) 

 

21.2 (6.5)** 

25.3 (8.3)** 

 

21.2 (8.8)** 

25.7 (8.8)** 

Note. * p < .05, ** p < .01 
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Teman vid gruppträffarna 

De teman som diskuterades vid gruppträffarna valdes av deltagarna och 

omfattade såväl individ- som organisations-/arbetsplatsfaktorer. Exempel på 

teman som förekom presenteras i Tabell 5.    

Tabell 5. Exempel på teman som diskuterades i grupperna. 

 

Deltagarnas erfarenheter 

Upplevda förändringar  

Deltagarna i samtalsgrupperna ombads efter gruppslut och efter sex månader att 

ta ställning till elva påstående om hur deltagandet påverkat dem. Påståendena 

hade fyra svarsalternativ; Stämmer inte alls, Stämmer inte särskilt bra, Stämmer 

ganska bra samt Stämmer precis. Svarsalternativen har dikotomiserats och 

resultatet för de som svarat Stämmer ganska bra/Stämmer precis presenteras i 

Tabell 6. 

Deltagarna upplevde att de efter gruppdeltagandet bättre kunde analysera sin 

situation och även bättre förstå andras situation. Deltagandet hade även hjälpt 

dem att formulera mål och ta initiativ till förändring, och 79% instämde i att 

samtalsgruppen gett dem större tilltro till framtiden.  

 

 

 

Återhämtning Chef- ledarskap 

Sätta gränser Kollegor 

Dåligt samvete Kommunikation  

Stressymtom Ekonomi 

Egen hälsa Konflikter – samarbetsproblem 

Vad kan jag göra för att må bättre? Attraktiv arbetsplats 

Känsla av ensamhet Positiv känsla för arbetet 

Otillräcklighet Psykosocial arbetsmiljö 

Relationer Lösningar – utvägar - förebyggande 

Balans – räcka till för alla Acceptans 
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Tabell 6. Deltagarnas beskrivning av hur deltagande i reflekterande kollegial 

samtalsgrupp påverkat dem. Resultatet visar andel (%) som svarat Stämmer 

ganska bra/Stämmer precis vid uppföljning efter gruppslut (T1) samt efter 6 

månader (T2). 

Påstående T1 (%) n=85 T2 (%) n=59 

Bättre analysera min situation 92 86 

Bättre förstå andras situation 91 83 

Hjälpt mig att ta initiativ till förändring 86 81 

Jag har större tilltro till framtiden 79 71 

Hjälpt mig formulera mål 79 55 

Hjälpt mig sätta tydliga gränser i arbetet 73 71 

Hjälpt mig att hämta stöd från 

arbetskamrater 

67 66 

Hjälpt mig att hämta stöd från min familj 67 63 

Hjälpt mig hämta stöd från vänner 66 59 

Hjälpt mig sätta tydliga gränser i mitt 

privatliv 

61 76 

Hjälpt mig att hämta stöd från min 

närmaste chef 

38 53 

 

Hur upplevde deltagarna det varit att delta i gruppen? 

Efter gruppens slut fick deltagarna även med egna ord besvara frågorna: Hur 

tycker du att det varit att delta i samtalsgruppen? Vad har det medfört för dig? 

Resultatet analyserades med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004) och resulterade i sex kategorier (Tabell 7). 

 

Tabell 7. Deltagarnas erfarenheter efter att ha deltagit i reflekterande kollegial 

samtalsgrupp. 

Kategorier 

Ökad medvetenhet - Insikt 

Tid för reflektion 

Dela erfarenheter med andra 

”Stärkt mig som person” - Utvecklande 

Symtomlindring - Kunskap 

Arbetssättet i gruppen - Metoden 
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Ökad medvetenhet och insikt 

Deltagarna beskriver att deltagande i samtalsgruppen varit ett uppvaknande som 

har medfört en ökad medvetenhet och insikt t.ex. gällande den egna 

arbetssituationen,  behov av att förändra sitt förhållningssätt till arbetet och 

också medvetenhet om hur viktigt det är att inte glömma bort att ta hand om sig 

själv.  

De har fått belyst vissa aspekter som de inte sett förut, och att det blivit 

tydligare ”vad som är mitt ansvar och vad som inte är mitt ansvar, och släppa 

det som inte är mitt ansvar”. Det har tydliggjorts vad som går att påverka 

”Insett att jag kan påverka (på olika sätt och olika mycket) min situation mer än 

vad jag trodde/upplevde tidigare”, men också tydliggjorts att det finns en hel 

del som är svårt/omöjligt att påverka. 

Tid för reflektion 

Deltagarna beskriver att det varit viktigt att ha fått tid avsatt för regelbunden 

reflektion och att det är tid som de inte tar eller finns annars. De anser att 

gruppdeltagandet har gett tid för återhämtning och varit en andningspaus för att 

reflektera över arbetet och det egna måendet. ”Reflektera över sig själv, sitt liv 

är nyttigt – om man ska hålla behöver man fundera på vad man gör”. De 

beskriver också att deltagandet medfört att de i större utsträckning efter att 

gruppen avslutats reflekterar över hur de mår och vad de kan förändra än vad de 

gjorde innan, och att deltagandet har blivit starten på en process.  

Dela erfarenheter med andra 

Flera beskriver att det varit intressant att få prata och dela erfarenheter med 

personer från andra arbetsplatser, se att de har liknande problem och få veta hur 

man löser saker på andra ställen som man sedan haft användning av i det egna 

arbetet. ”Som chef är det viktigt med olika typer av forum för att ventilera och 

få stöd i de problem man brottas med - denna samtalsgrupp har varit mycket 

bra”. Det har varit skönt att få berätta vad man känner, att diskutera med några 

som befinner sig i samma situation och att både få ge och ta emot tips och idéer, 

och att känna att man inte är ensam om att ha problem. De beskriver att de har 

fått möjlighet att träffa flera bra kollegor och tror även att de kan vara till stöd 

för varandra i fortsättningen. Deltagarna skriver också att det varit en trevlig 

grupp där de känt trygghet och gemenskap och att det väckts mycket bra 

diskussioner och tankar i gruppen. De anser vidare att de känt stort stöd i 

gruppen och att de fått insikt i att de, trots att det varit olika yrkesgrupper som 

ingått i gruppen, ändå kan ha liknande känslor. Att både få ta emot och att få ge 
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stöd till kollegor upplevdes positivt, och det betonas att det varit viktigt att det 

de samtalat om har stannat inom gruppen. 

”Stärkt mig som person” - Utvecklande 

Deltagarna tycker att gruppdeltagandet varit givande, har stärkt dem och gett 

dem bättre självförtroende ”Jag står upp mer för mig själv efter den här 

kursen”. Flera menar att deltagandet fått dem att våga säga vad de tycker och att 

också säga nej i större utsträckning både privat och i arbetet.  

Deltagandet har också medfört att de kan se positivt på sin arbetsinsats och 

”tänka att jag gör mitt bästa”. De beskriver att de fått utvecklas tillsammans 

med gruppen och att deltagandet ”har medfört väldigt mycket positivt, det har 

fört mig framåt och fått mig att utföra saker som jag dragit på”. De anser att 

gruppdeltagandet fått dem att bli bättre på att sortera ”vad är viktigt, vad är 

bråttom?” och att sortera bort sådant som tar kraft och energi. De beskriver 

också att de blivit ”bättre på att bena upp problemet”. 

Symtomlindring - Kunskap 

Deltagarna beskriver att gruppträffarna har gett ny energi och att de lärt sig 

lyssna på kroppen och känna igen stressymtomen/varningsklockorna. Flera 

deltagare beskriver också att de fått bättre hälsa, blivit lugnare, njuter mer av 

livet nu och blivit bättre på att vara här och nu. ”Kombinationen att få ösa ur 

sig och att få reflektera har gjort att jag känner mig allmänt lugnare”. De anser 

att de lärt av andra, fått många tips och förslag på strategier under 

diskussionerna och också fått verktyg för att kunna hantera vissa situationer 

både på arbetet och hemma. De beskriver att de fått inspiration till förbättring 

och att de kommer fortsätta att arbeta med de frågor de talat om i gruppen. 

Några beskriver att de lärt sig saker om sig själva och att deltagandet fått dem 

att påbörja en egen förändring vad gäller gränsdragning mellan arbete och fritid, 

och även lärt sig att det är viktigt att skapa en meningsfull fritid. ”Tack för att 

jag fick gå denna kurs! Det har förändrat mitt liv privat och på jobbet.” 

De menar att de fått lättare att ”lämna kvar jobbet på jobbet”, och deltagandet 

har även medfört att de kan se det positiva i arbetet och uppskatta det. 

Arbetssättet i gruppen - Metoden 

Flera beskriver att det varit ett roligt och positivt arbetssätt för att resonera om 

den egna stressen, och att det är ett bra komplement till andra åtgärder. 

Avspänningsmomenten som inleder gruppträffen har upplevts positivt. Att 

träffas varje vecka gav en kontinuitet, och det upplevdes positivt att träffas 

utanför arbetet. Det framkom även att några ansåg att träffarna kunde varat mer 
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än två timmar och legat varannan vecka så att de skulle hinna påverka 

förändringsmålen mer och djupare. Någon grupp hade också önskat få 

föreläsningar om stress. Några beskriver att de två första träffarna upplevdes 

som ”sega” men att de därefter längtat till träffarna, och flera påtalar att de 

hoppas på en fortsättning ”Många fler skulle ha nytta av dessa grupper”, 

”Hoppas att vi kan fortsätta träffas”. Det framkommer förslag på att det skulle 

vara bra med uppföljning från arbetsgivaren  terminen efter gruppträffarna för 

att bibehålla effekter. Metoden har upplevts vara inspirerande och bra och flera 

menar att det är ett arbetssätt som kan användas i den egna arbetsgruppen när 

olika saker behöver diskuteras. Deltagarna beskriver att det har funnits ett öppet 

klimat och en öppenhet i gruppen och alla har fått komma till tals, men 

samtidigt varit viktigt att det som diskuteras stannar inom gruppen, vilket ingav 

en trygghet.  Det påtalas också att det varit bra att det ”inte är en ”teori” som 

ska lösa vår situation utan att vi skapat tankar och arbetssätt tillsammans”.  

Flera påtalar att handledaren har varit kunnig och bra, och att det hade varit 

svårt om någon inte hade ”styrt upp” samtalen. 

Organisatoriska förändringsmål 

De förslag på organisatoriska förändringsmål som framkommer under 

diskussionerna på gruppträffarna sammanfattas av handledarna och presenteras, 

efter deltagarnas medgivande, för arbetsledare och andra personer i ledande 

ställning i respektive kommun och landsting. 

Handledarnas upplevelse av att leda en reflekterande 
samtalsgrupp 

Handledarnas erfarenheter efter gruppens slut har inte specifikt efterfrågats i 

föreliggande projekt. Dock har spontana kommentarer skickats och de 

exemplifieras här med citat från sju handledare efter gruppens slut: 

Jag saknar redan gruppen! Det var otroligt givande att få hålla i en sån här 

grupp. Så engagerade deltagare!  

Som handledare har det varit fantastiskt att fått möjlighet att arbeta med en 

grupp utifrån detta arbetssätt. Jag har även lärt mig massor om deras 

verksamheter och vad som bidrar/skapar ohälsa. Jag har fått lära mig att 

lyssna och att lita på att de bär processen, vilket har varit nyttigt att både se 

och känna. Jag har blivit stärkt och jag känner att jag vill arbeta mera på detta 

sätt. Jag tror att det verkligen är en hälsofrämjandeprocess för de som deltar, 

stärkande i roll och en känsla av att man inte är ensam. Viktigt att skapa tid för 

reflektion och lärande. Träffarna har bidragit till återhämtning för de som har 
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deltagit. Det har känt så bra när de vid flera tillfällen har uttryckt att de längtar 

till träffarna och att träffarna/gruppen har haft en positiv effekt på deras hälsa. 

 

Det har varit spännande och lärorikt. Är glad över att ha fått lära mig metoden. 

Den är strukturerad och lätt att använda i många olika sammanhang. 

Vilket spännande projekt vi är med i . Jag har nu påbörjat kontrollgruppen och 

det blir fjärde gruppen som får ta del av denna metod. Jag gjorde en liten 

utvärdering med de två andra grupperna och de var mycket nöjda. Jag undrar 

om det är ok att jag använder denna metod utanför detta projekt, dvs skulle 

använda den på andra kommuner eller företag? Jag tror verkligen på den och 

den är rolig att arbeta med. Men ville höra med dig/er först. 

Då det varit väldigt positiva reaktioner skulle jag vilja pröva detta i en ny 

grupp i höst som ligger utanför projektet? Eller ”får” vi inte det? 

Det har varit väldigt intressant att följa gruppen och deras utveckling och höra 

vad de har tagit med sig och till sig och att det faktiskt verka ha gjort skillnad 

att delta i samtalsgruppen. 

Metoden fungerar väl! Bra struktur, lätt att använda, tycker dock att träffen 

skulle kunna vara lite längre, ca 30 min, framförallt fasen för erfarenhetsutbytet 

som jag upplever ibland blev lite forcerat (eller så var det bara jag som höll 

koll på klockan som upplevde det så). Att förlänga får dock konsekvenser, både 

tidsmässigt och ev. ekonomiskt.  

Manualen är gedigen och genomarbetad, en bra hjälp för samtalsledaren, 

framförallt i början. 
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Sammanfattning och diskussion 

Resultatet visade att deltagarna i en reflekterande kollegial samtalsgrupp 

upplevde lägre grad av utmattning, mindre depressiva symtom och ångest 

samt mindre stress jämfört med kontrollgruppen. Det var även en lägre 

andel som ansåg att de behövde arbeta i mycket högt tempo eller att de 

ganska ofta/alltid hade för mycket att göra vid uppföljningen efter sex 

månader. Deltagarna upplevde att de efter gruppdeltagandet bättre kunde 

analysera sin situation och även bättre förstå andras situation. Det hade 

även hjälpt dem att formulera mål och ta initiativ till förändring. Flertalet 

(79%) instämde i att samtalsgruppen gett dem större tilltro till framtiden, 

och majoriteten (94%) skulle rekommendera en kollega att delta i en 

kollegial samtalsgrupp. Deltagarna anser att det varit bra att de fått tid 

avsatt för regelbunden reflektion och deltagandet hade blivit starten på en 

process. De beskriver vidare att det varit skönt att få berätta vad man 

känner, att diskutera med några som befinner sig i samma situation och 

att både få ge och ta emot stöd från kollegor upplevdes positivt. De 

beskriver att gruppträffarna hade gett ny energi och att de lärt sig lyssna 

på kroppen och känna igen stressymptomen/varningsklockorna.  

Flera deltagare beskriver också att de fått bättre hälsa, blivit lugnare, 

njuter mer av livet nu och blivit bättre på att vara här och nu. De anser att 

de lärt av andra, fått många tips och förslag på strategier under 

diskussionerna och också fått verktyg för att kunna hantera vissa 

situationer både på arbetet och hemma. De beskriver att de fått 

inspiration till förbättring och att de kommer fortsätta att arbeta med de 

frågor de talat om i gruppen. Några beskriver att de lärt sig saker om sig 

själva och att deltagandet fått dem att påbörja en egen förändring vad 

gäller gränsdragning mellan arbete och fritid, och även lärt sig att det är 

viktigt att skapa en meningsfull fritid.  

Andelen som enligt enkätsvar bedömdes vara i riskzon för 

stress/utmattning reducerades från 100% till 26% efter gruppdeltagande, 

jämfört med kontrollgruppen där 74% fortfarande var i riskzon. 

Minskningen av stress/utmattning efter gruppdeltagandet är i linje med 

en tidigare studie som utvärderade deltagande i reflekterande kollegial 

samtalsgrupp (Peterson, Bergström, Samuelsson, Åsberg & Nygren, 

2008b). Resultatet är positivt såtillvida att tidigare longitudinella studier 

visat samband mellan stress/utmattning och sjukfrånvaro (Peterson et al., 

2011; Toppinen-Tanner, Ojajärvi, Väänänen, Kalimo & Jäppinen, 

2005).Vid uppföljning efter gruppens slut hade både deltagarna i 
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reflekterande kollegial samtalsgrupp och de som utgjorde 

kontrollgruppen lägre grad av utmattning.  

Emellertid kvarstod den lägre graden av utmattning för deltagarna i 

samtalsgrupp vid uppföljningen efter sex månader, vilket det inte gjorde 

för kontrollgruppen. En tänkbar förklaring kan vara att kontrollgruppen, 

samtidigt som deltagarna, fick information om att deras resultat på den 

första enkäten indikerade att de kunde tänkas vara i riskzon för att 

drabbas av utmattning och skulle erbjudas deltagande i samtalsgrupp 

efter sex månader (väntelistkontrollgrupp). Det kan ha medfört att de 

själva i väntan på att få delta i samtalsgrupp initierade förändringar för att 

motverka stress och utmattning. En tidigare studie där deltagarna 

randomiserades antingen till kognitiv gruppterapi, psykodynamisk 

gruppterapi eller till en kontrollgrupp visade att kontrollgruppen under 

uppföljningsperioden på eget initiativ hade sökt liknande 

psykoterapeutisk behandling (Sandahl et al., 2011).  

Vid uppföljningen efter gruppslut hade deltagarna i samtalsgrupp lägre 

grad av depressiva symtom och ångest jämfört med före gruppstart, 

medan nivån för kontrollgruppen var densamma. Den kliniska 

signifikansen för de lägre poängen avseende depressiva symtom och 

ångest är svår att bedöma. Dock visar svaren på den öppna frågan där 

deltagarna beskrev hur de upplevt deltagandet i samtalsgruppen bl.a. att 

det gett ny energi, att de känner sig lugnare och blivit bättre på att vara 

”här och nu”.    

Ett syfte med reflekterande kollegial samtalsgrupp är att ”Ge tid och 

möjlighet till reflektion med fokus på stress, burnout och 

utmattningssyndrom med utgångspunkt från sin egen situation 

(arbete/fritid), sin egen person och sina egna erfarenheter”. Av resultatet 

framgår att det varit viktigt att ha fått tid för regelbunden reflektion, och 

majoriteten av deltagarna (92%) anser också att deltagandet bidragit till 

att de bättre kan analysera sin situation. Ett annat syfte är att ”Ge 

möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan kollegor från olika arbetsplatser”. 

Resultatet visar att deltagarna uppskattat att dela erfarenheter med 

personer från andra arbetsplatser. De har i diskussionerna fått förslag på 

strategier, verktyg för att kunna hantera olika situationer både på arbetet 

och hemma. De anser också att deltagandet medfört att de bättre kan 

förstå andras situation. Deltagarna beskriver att de känt trygghet och 

gemenskap i gruppen och att det varit skönt att få berätta vad man 

känner. De har upplevt det positivt att både få ge och ta emot stöd i 

gruppen, vilket också är ett av syftena med samtalsgruppen. Det finns en 

del begränsningar med studien. Majoriteten (94%) av deltagarna var 

kvinnor vilket kan förklaras av att de utgör majoriteten av anställda i de 
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arbetsområden som inkluderats i studien. Det gör det förstås svårt att 

generalisera resultatet till män och ytterligare studier där fler män 

inkluderas rekommenderas därför. Vid uppföljningen efter gruppslut var 

svarsfrekvensen 88% för deltagarna i samtalsgrupp och 82% för 

kontrollgruppen. Motsvarande siffror för uppföljningen efter sex 

månader var 61% respektive 71%. Jämförelse såväl inom som mellan 

grupperna gjordes därför i en analys där samtliga som svarat på den 

första enkäten (innan gruppstart) och alla som svarat vid de båda 

uppföljningarna inkluderades. Därefter gjordes en analys som 

inkluderade enbart dem som svarat vid alla tre tillfällena (n=59 

respektive n=40). De olika analyserna visade dock helt 

överensstämmande resultat dvs. att deltagarna upplevde lägre grad av 

utmattning, mindre depressiva symtom och ångest. 
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Slutsatser 

Andelen pågående sjukfall med en psykisk diagnos utgör närmare hälften 

av alla  sjukfall i Sverige, och de två största diagnosgrupperna är 

Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress samt Depressiv episod. 

Sjukskrivning med psykisk diagnos innebär mer långvariga sjukfall 

jämfört med övriga diagnosgrupper. Den långa sjukfrånvaron kan 

medföra ett stort och onödigt lidande för den enskilde drabbade 

individen, men kan också ge negativa konsekvenser för såväl 

arbetsplatser som för samhället bl.a. i form av ökade kostnader. Att 

försöka hitta förebyggande insatser är därför angeläget, vilket också 

betonas i Arbetsmiljöverkets föreskrift (2015).  

Deltagande i en reflekterande kollegial samtalsgrupp med en 

problembaserad metod har visat sig medföra lägre grad av utmattning, 

mindre depressiva symtom och ångest samt mindre stress jämfört med en 

kontrollgrupp. Deltagarna beskriver också att det gett en ökad 

medvetenhet och att de fått möjlighet att bättre analysera sin aktuella 

situation och deltagandet har även ”stärkt dem som person”. Vidare 

beskriver de att de genom erfarenhetsutbytet med kollegor fått många 

tips och förslag på strategier för att bättre kunna hantera olika situationer. 

Att både ge och få ta emot stöd från kollegor har upplevts positivt. De 

förslag på organisatoriska förändringar för att förebygga stress och 

utmattning som framkommit under gruppdiskussionerna har, av 

handledarna, förmedlats vidare till ledande personer inom respektive 

organisation. Det kan på sikt också leda till förändringar i arbetsmiljön 

som inverkar positivt avseende arbetsrelaterad stress och utmattning.   

En reflekterande kollegial samtalsgrupp kan därför vara en relativ enkel 

och kostnadseffektiv insats för att lindra och förhindra utveckling av 

stress och utmattning. Den bör ses som ett komplement till andra insatser 

som görs inom organisationen/på arbetsplatsen för att förebygga stress 

och utmattning. 
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BILAGA 1 

 

Handledarutbildning för att leda reflekterande kollegial 

samtalsgrupp 

Syfte 

Utbildningen syftar till ge deltagarna kunskaper och färdigheter i att leda 

reflekterande kollegiala samtalsgrupper enligt PBM metodik för att motverka 

stress på arbetsplatser. 

Mål 

Kunskap och förståelse  

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna: 

 Känna till och kunna tillämpa PBL metodik.   

 Känna till och kunna tillämpa manualen för kollegiala samtalsgrupper. 

 Förstå betydelsen av att upprätthålla en struktur i samtalsgruppen. 

 Förstå betydelsen av att gruppen är självlärande. 

 Förstå rollen som gruppledare/facilitator. 

 Förstå betydelsen av interpersonella relationer. 

 Förstå betydelsen av att ha ett individ-, grupp-, organisations- och 

samhällsperspektiv.  

Förmågor och färdigheter  

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna: 

 Kunna tillämpa PBL strukturen i gruppen.  

 Ha förmåga att veta hur man dels lämnar utrymme för men även kan 

begränsa deltagarnas aktivitet, med syfte att få hela gruppen att 

samverka. 

 Visa förmåga att underlätta erfarenhetsutbyte mellan gruppmedlemmar. 

 Visa förmåga att stödja självreflektion.  

 

Värderingar och förhållningssätt  

Efter genomgången kurs förväntas deltagarna: 

 Kunna anpassa sitt förhållningssätt efter gruppens emotionella klimat. 

 Kunna bedöma nivån på det egna stödet till gruppen och göra detta på 

ett respektfull 
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BILAGA 2 

 

 

              

Utskick             

n = 6095 

Svarande 

n = 1322 

Tackat ja 

n = 192 

Randomiserade 

n = 164 

Ej svar 

n = 4773 

Intervention   

n = 108 

Kontroller      

n = 56 

Inkluderade  

kontroll          

n = 56 

Svarande 

n = 46 

Svarande 

n = 85 

Inkluderade 

intervention 

n = 97 

Uppföljning 

efter grupp 

Uppföljning 

6 månader 

I riskzon-

inbjudna 

n = 485  

Svarande 

n = 40 

Svarande 

n = 59 

Dropouts 

n = 11 

Ej startat 

grupper 

n = 28 
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AVSIKTSFÖRKLARING 
Åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting 

 

Kommuner och landsting står inför särskilda utmaningar. En åldrande befolkning, 
etablering av stora grupper nyanlända och en snabb urbanisering är exempel på 
utmaningar som innebär särskilda påfrestningar på verksamhet och medarbetare. 

Höga krav i kombination med begränsade resurser är en bidragande orsak till sektorns 
relativt höga sjukfrånvaro. Vi parter i kommun- och landstingssektorn är övertygade 
om att vi med gemensamma ansträngningar kan vända utvecklingen så att vår sektor 
inte bara levererar den verksamhet som utgör kärnan i vår välfärd, utan också ger 
hållbar hälsa för de som ska utföra arbetet. Detta förutsätter att även huvudmän och 
lokal nivå agerar i enlighet med vår avsiktsförklaring.  

Vi, parter i kommun- och landstingssektorn, tecknar härmed vår avsikt att 
gemensamt utveckla och genomföra åtgärder för att säkerställa ett förebyggande 
arbetsmiljöarbete och i förlängningen ett friskt arbetsliv, god arbetsmiljö, förbättrade 
rehabiliteringsinsatser och snabbare och hållbar återgång i arbete för de som befinner 
sig i sjukskrivning, med målet att sänka sjukfrånvaron i kommuner och landsting till 
en låg och stabil nivå. 

Vi anser att sjukfrånvaron är negativ för både arbetstagare och arbetsgivare. Det 
innebär sänkt livskvalitet för medarbetare och förlorade kostnader och kompetenser i 
välfärdens verksamheter. Personal- och kompetensförsörjningen, stabiliteten i 
organisation och arbetsmiljö i kommuner och landsting hämmas av sjukfrånvaron och 
äventyrar kommunernas och landstingens förmåga att leverera en god välfärd till 
medborgarna. 

Vi avser att med hänsyn till lokala och verksamhetsspecifika förutsättningar och 
behov i det fortsatta arbetet utveckla våra insatser för att motverka de negativa 
konsekvenser som en hög och fluktuerande sjukfrånvaro innebär.  

Vi betonar att vår partsgemensamma grund, från vilken vårt arbete utgår, utgörs av 
Föreningen Suntarbetsliv, AFA Försäkring, Arbetsmiljörådet för kommuner och 
landsting samt vårt centrala samverkansavtal FAS05. 

Vi är eniga om att områden centrala för att nå våra mål är utvecklad styrning och 
ledning, stärkt samverkan, lokalt anpassade stödinsatser, stärkta förutsättningar för 
chefer att arbeta för minskad sjukfrånvaro, bättre användning av företagshälsan, nya 
vägar tillbaka från sjukskrivning och ett bättre tillvaratagande av medarbetarnas 
engagemang. 
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Vi kallar på regeringen att vidta åtgärder som förstärker våra insatser för att minska 
sjukfrånvaron och lämnar därför förslag på flera områden.  

Vi, parter i kommun- och landstingssektorn, förbinder oss att med denna 
avsiktsförklaring som grund, och som ett bättre alternativ än regeringens förslag om 
särskild sjukförsäkringsavgift, gemensamt arbeta för att utveckla och förfina de 
områden och åtgärder som beskrivs i denna avsiktsförklaring och att genomföra de 
åtaganden vi gemensamt beslutar om inom ramen för våra respektive kapaciteter.  

 

Stockholm den 19 augusti 2016 

 

 
För Sveriges Kommuner och Landsting 

 

För Kommunal 

 

För OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet 
jämte i förbundsområdet ingående organisationer 

 

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 

 

För AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen  
anslutna riksorganisationer  
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Vårt etablerade samarbete 
Inom kommun- och landstingssektorn har parterna sedan 2002 arbetat med att ta fram 
stöd och inspirera arbetsplatserna till att skapa hållbara arbetsmiljöer, som inte 
genererar ohälsa. Föreningen Suntarbetsliv ägs av parterna och startade sin 
verksamhet 2013. Uppdraget är att samla in kunskaper om förebyggande, 
hälsofrämjande och rehabiliterande insatser mot arbetsrelaterad ohälsa och 
arbetsskador och att göra denna kunskap tillgänglig för alla inom kommun- och 
landstingssektorn. Våren 2016 har nya verktyg lanserats, utvecklade i nära samarbete 
med parterna, bl a ”Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning” riktad mot chefer och 
skyddsombud i kommun- och landstingssektorn.  

Parterna satsar årligen 50 miljoner kronor på arbetsmiljöforskning inom kommun- och 
landstingssektorn via AFA Försäkring.  

En majoritet av kommuner, landsting och regioner har tecknat lokala avtal med 
utgångspunkt från det centrala samverkansavtalet FAS 05 (Förnyelse, Arbetsmiljö och 
Samverkan). Det vi som centrala parter är överens om är att genom samverkan koppla 
ihop verksamhetsfrågor, utveckling och arbetsmiljö samt att göra det på alla nivåer. 

  

Parternas gemensamma ansvar 
1. Styrning och ledning för hållbar hälsa och minskad sjukfrånvaro 

Forskning visar att organisationer med låg sjukfrånvaro kännetecknas bl. a. av 
ett närvarande, tillitsfullt och engagerande ledarskap som präglas av respekt för 
medarbetarens kompetens och perspektiv samt förmåga att forma en god och 
hållbar arbetsmiljö. Chefer i verksamheterna måste få rätt förutsättningar att 
utöva ett sådant ledarskap och kunna ta det operativa ansvaret för 
arbetsmiljöarbetet i dess helhet – hälsofrämjande, förebyggande och 
rehabilitering. Första linjens chefer förfogar inte över alla förutsättningar. Det 
är därför viktigt att politiker och högsta chefsnivån i kommuner och landsting, 
ansvariga för systemförutsättningarna i organisationen, uppmärksammas på 
kostnader för hög sjukfrånvaro, vinster med ett bra arbetsmiljöarbete samt 
vikten av goda organisatoriska förutsättningar. Här ingår bl.a. frågor om antalet 
medarbetare per chef speglat mot verksamhetens art och uppdrag. Kostnader 
för sjukfrånvaron bör finnas med i ekonomiska överväganden vid politiska 
beslut. 
 
Vi ska: 

x Initiera ett utvecklingsarbete om hur kostnader för sjukfrånvaro bättre 
kan inkluderas i den ekonomiska styrningen och uppföljningen i 
kommuner och landsting.  
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x Främja ökad användning av hälso-/arbetsmiljöbokslut där kända 
arbetsmiljörisker analyseras, exempelvis genom att sprida modeller för 
detta.   

x Rikta utbildnings- och informationsinsatser om risk- och friskfaktorer i 
arbetsmiljön till politiska ledningar i kommuner och landsting, där 
AMR sätter mål och följer upp genomförda utbildningsinsatser. 

x Sprida forskning och verksamhetsexempel på hur man kan förbättra 
chefers organisatoriska förutsättningar att utöva sitt ledarskap, bl.a. om 
vad som är ett rimligt antal medarbetare och att det finns en rimlig 
balans för medarbetarna mellan krav, resurser och stöd i arbetet.  

 

2. Stödpaket till lokal nivå 
Sjukfrånvaron varierar mellan olika arbetsgivare och verksamheter. Vissa 
förutsättningar är generella över landet, medan andra är mer 
verksamhetsspecifika eller beroende av lokala förutsättningar och behov som 
kräver lokalt anpassade insatser och stöd.  
 
Vi ska: 

x Utveckla ett stödpaket, finansierat av AFA Försäkring, som riktar sig 
till enskilda kommuner och landsting med hög sjukfrånvaro. 
Det kan innehålla olika moduler, t.ex. analys, förslag till åtgärder och 
stöd i utvecklingsarbete som tar sin utgångspunkt i kända frisk- och 
riskfaktorer, bl.a. avseende kompetens, arbetsorganisation och 
bemanning. Tillämpningen ska utgå från lokala förutsättningar och 
behov samt syfta till att förebygga arbetsrelaterad ohälsa och främja 
snabbare återgång i arbete vid sjukfrånvaro.  

 

3. Stärka chefers förutsättningar i arbetsmiljöarbetet  
Cheferna har det operativa ansvaret för det löpande systematiska 
arbetsmiljöarbetet, samtidigt som förutsättningarna är ett ansvar för högsta 
ledningen. Skyddsombuden har en viktig roll i detta arbete. Chefers och 
skyddsombuds kunskaper om SAM, organisatorisk och social arbetsmiljö 
(OSA) samt om vad som skapar friska arbetsplatser med hållbar hälsa är av 
yttersta vikt i detta arbete. Chefer behöver uppleva att organisationen ger 
tillräckligt stöd i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Det är viktigt att 
säkerställa att Suntarbetslivs verktyg sprids och används i stor omfattning på 
arbetsplatserna.  
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Vi ska: 
x Sätta mål för användningen av Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning. 

Parterna var för sig och tillsammans ska ta ansvar för sin del i 
lanseringen av utbildningen.  

x Ge Suntarbetsliv i uppdrag att ta fram praktiska verktyg för 
arbetsmiljöarbete i vardagen, en särskild fördjupningsmodul om 
organisatorisk och social arbetsmiljö samt verktyg och stöd för arbetet 
med rehabilitering och arbetsanpassning. 

x Verka för att verksamheterna har en chefstäthet som gör ett personligt, 
närvarande arbetsmiljöarbete möjligt.  
 
 

4. Bättre användning av kvalitetssäkrad företagshälsovård  
En kvalitetssäkrad företagshälsovård är ett viktigt stöd för det lokala 
arbetsmiljöarbetet utifrån såväl hälsofrämjande, förebyggande som 
rehabiliterande perspektiv. Alla kommuner och landsting har tillgång till 
företagshälsovård, men borde utnyttja den mera och bättre. Verksamheterna ska 
ha tillgång till företagshälsovård som har flerdisciplinär kompetens och 
branschkunskap samt integritet gentemot arbetsgivaren, och som kan ha en 
expertroll i riskförebyggande, arbetsplatsförlagd rehabilitering och omställning. 
 
Vi ska: 

x Tydliggöra för lokal nivå det kostnadseffektiva i att som arbetsgivare 
tillhandahålla en kvalitetssäkrad företagshälsovård med särskilt fokus 
på förebyggande åtgärder och därigenom verka för att samtliga 
arbetsgivare nyttjar företagshälsovården i ett förebyggande syfte.  

x Utreda i vilken omfattning de lokala arbetsgivarna efterföljer 
arbetsmiljölagens krav på förekomst av företagshälsovård.  

x Uppdatera och nylansera det partsgemensamma verktyget FAS Stöd för 
upphandling av företagshälsovård. 

x Inleda ett utvecklingsarbete för kommuner och landsting i syfte att 
utveckla verksamhet, samverkan och dialog mellan arbetsgivare och 
företagshälsovården.   
 
 

5. Ta vara på medarbetarnas engagemang för minskad sjukfrånvaro 
En god arbetsmiljö och en väl fungerande verksamhet förutsätter 
medarbetarnas engagemang och delaktighet. Verksamheterna i kommuner och 
landsting bedrivs i stor utsträckning av personer med hög specialisering och 
kompetens, och en förutsättning för engagemang och delaktighet är tillit till 
och tillvaratagande av signaler som kommer från de egna medarbetarna. 
Därför måste varje medarbetare ha goda möjligheter att kanalisera sitt 
engagemang i verksamhet och arbetsmiljö. Avtalet FAS05 är grunden för 
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centrala parters gemensamma syn rörande samverkan och arbetsmiljö. Det är 
viktigt att följa upp och utveckla samverkansavtalet samt att ge stöd till den 
lokala tillämpningen.  
 
Vi är överens om att: 

x Fullfölja den utvärdering och uppföljning av avtalet som pågår inom 
ramen för AMR.  

x Ge stöd för den lokala samverkansorganisationen - exempelvis genom 
konsultation, processtöd och utbildning.  

x Tydliggöra att samverkan är ett kraftfullt verktyg i det lokala 
arbetsmiljöarbetet – på arbetsplatsnivå.  
 
 

6.  Stärkt samverkan och högre kvalitet i rehabiliteringsprocessen 

Samverkan runt den sjukskrivnes rehabilitering behöver stärkas med 
tydliggjorda mandat och rätt kompetens och förutsättningar för alla för att 
främja en hållbar och snabbare återgång i arbete. En förutsättning är 
samverkan mellan medarbetare, arbetsgivare och fack, företagshälsovård, 
försäkringskassa, hälso- och sjukvård och andra aktörer. Arbetsgivare ska ta 
bättre ansvar för rehabiliteringsprocessen, t.ex. genom en särskild funktion, 
och chefer ska uppleva att organisationen ger tillräckligt stöd.  
  
Vi ska: 

x Säkra att chefer i verksamheterna har tillgång till kunskap om hur de 
aktivt kan arbeta med rehabilitering och arbetsanpassning på 
arbetsplatserna, antingen genom egen kompetens eller uppsökande stöd 
från företagshälsovård eller motsvarande. 

x Utnyttja och sprida goda erfarenheter av tidigare försöksverksamhet 
med teamsamverkan i rehabiliteringen, särskilt utsedda personer i 
rehabiliteringsarbetet och andra erfarenheter från hela 
arbetsmarknaden. 

x Stimulera arbetsplatserna till ett bättre nyttjande av Försäkringskassans 
och AFA Försäkrings befintliga ekonomiska stöd för 
rehabiliteringsinsatser. 
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7. Nya vägar tillbaka från sjukskrivning 
Medarbetare som befinner sig i långa sjukskrivningar, där 
rehabiliteringsmöjligheterna tillbaka till ordinarie tjänst eller arbetsuppgifter är 
uttömda, måste få bättre förutsättningar att växla jobb eller yrke för att komma 
tillbaka i arbete. 
  
Vi är överens om att: 

x Hitta former som syftar till att medarbetare kan utveckla kompetens för 
en tjänst som är förenlig med den anställdes arbetsförmåga. 

x Utarbeta stöd till arbetsgivarna för hur de kan arbeta med omställning 
och karriärväxling för medarbetare i långvarig sjukskrivning. 

 

8. Verksamhetsspecifika insatser 
Majoriteten av yrkesgrupperna inom kommuner och landsting är kontaktyrken. 
Det finns en fram- och baksida: å ena sidan upplevs jobben som meningsfulla, 
å den andra som bitvis slitsamma. Den psykosociala arbetsmiljön kommer 
alltid att finnas där. Därför måste det systematiska arbetsmiljöarbetet ständigt 
stå i fokus för parterna. En särskild friskfaktor är att åstadkomma balans 
mellan verksamhetens krav och de resurser chefer och medarbetare har för att 
möta kraven.  

De generella utmaningarna för sektorn kan emellertid ta sig specifika uttryck 
inom olika verksamheter och yrkesgrupper. Därför finns det behov av att göra 
verksamhetsspecifika analyser av ohälsoorsaker och åtgärder. Målet är att 
identifiera och prioritera de mest konkreta utvecklingsområden som kan 
hanteras av parterna. Då även statlig styrning av verksamheten påverkar balans 
mellan uppdrag och förutsättningar krävs också en dialog med staten. 
 

Vi ska: 

x Vid sidan av de gemensamma områdena ovan, utifrån en analys, vidta 
åtgärder i de kritiska verksamhetsspecifika frågorna för att minska och 
stabilisera sjukfrånvaron. 

x Åstadkomma förbättringar av balans mellan uppdrag och förutsättningar 
samt utreda möjligheter för att hitta en metod att mäta och följa upp detta.   

x Inleda dialoger inom verksamhetsområdena skola, hälso- och sjukvård, 
äldreomsorg och socialtjänst senast den 9 september 2016.  
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9. Genomförande och uppföljning 
Kommunernas och landstingens arbetsmiljöråd (AMR) är en partsarena för 
strategiska arbetsmiljö- och samverkansfrågor inom den kommunala sektorn. 
Därför får AMR i uppdrag att utgöra styrgrupp för genomförandet av 
innehållet i avsiktsförklaringen.  
 

x  AMR ska vid sitt första sammanträde upprätta en tidplan för 
genomförandet av de olika åtagandena i avsiktsförklaringen. 

x Senast den 1 juli 2017 ska alla åtgärdsområden i denna 
avsiktsförklaring vara påbörjade. 
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Parternas förslag till regeringen  
1. Stärka rehabiliteringskedjan och främja arbetsförmågan 

En förutsättning för att sjukförsäkringen ska fungera som den är tänkt och att 
förutsättningarna för återgång i arbete är goda, är att varje länk i 
sjukskrivnings- och rehabiliteringskedjan hänger ihop.  
 
Parterna föreslår regeringen att: 

x Försäkringskassans samordnande roll stärks för att främja samverkan 
runt den sjukskrivne. Att göra Samordnad Individuell Plan (SIP) till ett 
verktyg som även omfattar Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen 
bör övervägas. 

x Utveckla möjligheterna att återgå partiellt i arbete i kombination med 
fortsatt sjukskrivning. Överväg att inom sjukförsäkringen utveckla 
förmåner som bättre tar tillvara arbetsförmågan.    

x Pröva en utvidgning av FINSAM för insatser riktade mot 
långtidssjukskrivna.  
 
 

2. Värna och utveckla företagshälsovården 
Företagshälsovården skulle kunna ha en starkare roll som stöd för 
arbetsgivarna i det förebyggande arbetsmiljöarbetet och i 
rehabiliteringsarbetet. Frågor relaterade till företagshälsovården är dock 
splittrade i den statliga förvaltningen och företagshälsovården står inför stora 
utmaningar gällande kompetensförsörjningen. 
 
Parterna föreslår regeringen att: 

x Ta ett samlat grepp om kompetensförsörjning av företagshälsovården.   
x Åstadkomma en bättre samordning av frågor om företagshälsovård 

inom Regeringskansliet och mellan myndigheter. Utse en myndighet 
som får ansvar för samordning och utvärdering av företagshälsovården. 

x Långsiktigt stärka forskning och kunskapsutveckling om 
företagshälsovården.  

x  Utveckla incitamenten för arbetsgivare att använda sig av 
företagshälsovården i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. 
 
 

3. Bättre användning av kunskaper genererade från arbetsmiljöinspektioner 
Den pågående diskussionen om att utveckla den svenska arbetslivsforskningen 
är av stor vikt. En stärkt forskning bidrar också långsiktigt till att få ned de 
höga sjuktalen. De inspektioner som Arbetsmiljöverket genomför genererar 
kunskaper som är viktiga för utvecklingen av arbetsmiljön. De brister och 
utvecklingsmöjligheter som identifieras vid inspektionerna bör på ett bättre 
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och mer systematiskt sätt återföras till arbetsgivarna i deras utvecklingsarbete. 
 
Parterna föreslår regeringen att: 

x Ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att sammanfatta och på ett systematiskt 
sätt återföra kunskaper och rekommendationer från genomförda 
inspektionsinsatser till arbetsmarknadens parter.  
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Linda Calson 

Kollegiala samtalsgrupper - förebyggande 
arbetsmiljöarbete 
 

Bakgrund 
Under 2017 utgjordes 46 % av pågående sjukfall av en psykisk diagnos enligt 
Försäkringskassan 

Lekebergs kommun deltog under våren 2017 i en forskningsstudie som syftade till att 
hitta en tillämpbar metod för att arbeta förebyggande mot stress och utmattning i 
arbetslivet. Projektet drevs i samarbete med SKL och Linnéuniversitet. 
Forskningsledare Ulla Peterson har även tidigare genomfört studien inom ett 
landsting med positiva resultat.  

Slutrapporten för hela studien presenterades i september 2018 och visar positiva 
resultat av att delta i en kollegial samtalsgrupp: 

 Medför en lägre grad av utmattning, mindre depressiva symtom och ångest 
samt mindre stress i jämförelse med kontrollgruppen 

 Ger en ökad medvetenhet och möjlighet att analysera sin situation   
 Stärker självförtroendet 
 Ger verktyg med strategier för att hantera olika situationer genom 

erfarenhetsutbytet 
 Skapar en positiv upplevelse av att både få ge och ta emot stöd från kollegor 
 Identifierar organisatoriska- och arbetsmiljömässiga förbättringsmöjligheter 

som på sikt kan inverka positivt på arbetsrelaterad stress och utmattning 

En psykisk diagnos medför ofta längre sjukskrivning än andra diagnoser. En lång 
sjukfrånvaro medför ett onödigt lidande för den sjukskrivna, både mänskligt och 
ekonomiskt men kan också ge negativa konsekvenser för arbetsplatsen och samhället 
i stort med exempelvis ökade kostnader. Tidiga varningstecken gällande utmattning 
och stress är en upprepad korttidsfrånvaro. Enligt Försäkringskassans beräkningar 
kostar en frånvaro på 3 dagar 10 gånger/år arbetsgivaren 46 880 kr för en 
medarbetare med lön på 29 000kr/månad.  

Kostnaden för sjuklön i Lekebergs kommun uppgick till ca 1,8 mkr under 2017. Den 
totala sjukfrånvaron i procent av arbetad tid uppgick till 7,91 % för tillsvidareanställda 
under 2017, samtliga förvaltningar.  

2017 hade kommunen en sjukfrånvaro på 12 231 timmar mellan frånvarodag 2-14. 
Detta skulle enligt Försäkringskassans beräkningar uppgå till en sammanlagd kostnad 
på 3 180 060 kr totalt för sjukfrånvaron baserad på en medellön på 29 000kr/mån. 

Förebyggande arbetsmiljöarbete 
Med anledning av den relativt höga sjukfrånvaron i kommunen och den 
partsgemensamma avsiktsförklaringen för friskare arbetsplatser som skrevs i augusti 
2016 är det angeläget att använda preventiva metoder som ett komplement till det 
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systematiska arbetsmiljöarbetet, inte minst för att stärka kommunens 
kompetensförsörjning på sikt och attraktivitet som arbetsgivare. Kollegiala 
samtalsgrupper kan bli en betydande del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet i 
Lekebergs kommun.  

 

Förslaget är att arbetsgivaren inför ”Kollegiala samtalsgrupper” som förebyggande 
arbetsmetod, i projektform under 2019 för att utvärderas vid årsskiftet 2019-2020. 

 

För kostnadsberäkningar för deltagande i Kollegial samtalsgrupp samt 
Försäkringskassans beräkningar för sjukfrånvaro, se bilaga ”Kostnadsberäkningar 
samtalsgrupper”. 
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Protokoll 2018-12-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Trollkarlen Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén  (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §159

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)

Ej tjänstgörande ersättare
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-10

Datum för överklagan 2018-12-11 till och med 2019-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-12-10

Justerare signatur

§159 - Information om projektet Kollegiala samtalsgrupper (KS 
18-774)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar en rapport av projektet Kollegiala samtalsgrupper 
som genomfördes 2017.

Lekebergs kommun deltog under våren 2017 i en forskningsstudie som syftade till att hitta en 
tillämpbar metod för att arbeta förebyggande mot stress och utmattning i arbetslivet. Projektet 
drevs i samarbete med SKL och Linnéuniversitet. Forskningsledare Ulla Peterson har även 
tidigare genomfört studien inom ett landsting med positiva resultat.

Slutrapporten för hela studien presenterades i september 2018 och visar positiva resultat av att 
delta i en kollegial samtalsgrupp:

1. Medför en lägre grad av utmattning, mindre depressiva symtom och ångest samt mindre 
stress i jämförelse med kontrollgruppen

2. Ger en ökad medvetenhet och möjlighet att analysera sin situation
3. Stärker självförtroendet
4. Ger verktyg med strategier för att hantera olika situationer genom erfarenhetsutbytet
5. Skapar en positiv upplevelse av att både få ge och ta emot stöd från kollegor
6. Identifierar organisatoriska- och arbetsmiljömässiga förbättringsmöjligheter som på sikt kan 

inverka positivt på arbetsrelaterad stress och utmattning

 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beslut.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla Wendla Thorstenssons (C) yrkandet och 
finner att arbetsutskottet bifaller det.
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Protokoll 2018-12-10

Justerare signatur

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Beslutsunderlag
 Kollegiala-samtalsgrupper- SLUTRAPPORT - (63302)
 Kollegiala samtalsgrupper - förebyggande arbetsmiljöarbete(63465) (0) - (64910)
 Avsiktsförklaring om åtgärder för friskare arbetsplatser i kommuner och landsting 19 augusti 

2016 - (63477)
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Kollegiala 
samtalsgrupper

Förebyggande arbetsmiljöarbete
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Varför valde vi att delta i projektet?

• Stadigt ökande sjukfrånvaro

• Hitta ett förebyggande arbetssätt – hållbart 
och långsiktigt som kan genomföras utan 
stora extra kostnader

• Avsiktsförklaringen mellan parterna för 
friskare arbetsplatser – vad kan vi göra hos 
oss utifrån våra förutsättningar?

• Vara en attraktiv arbetsgivare - vi vill och vi 
behöver vara det
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Syfte och mål med kollegiala samtalsgrupper:
• Tid och möjlighet till reflektion med fokus på stress utifrån sin 

egen situation, sig själv, och egna erfarenheter

• Erfarenhetsutbyte mellan kollegor från olika arbetsplatser

• Möjlighet att få/ge stöd och uppmuntran till kollegor

• Hitta hanteringsstrategier för situationer som upplevs 
stressande genom individuella förändringsmål

• Dela med sig av förslag på hur man kan förebygga stress och 
utmattning på individ- och organisationsnivå samt hitta 
strategier för framtiden

• Fungera som ett kollegialt nätverk – om gruppen väljer att 
fortsätta träffas

     Samtalsgrupperna är en arbetsgrupp, inte en terapigrupp
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Problembaserad metod - 
PBM • Strukturerad mötesform

• Målinriktat
• Innehållet i träffen skapas av gruppen – 

det övergripande målet och de 
individuella förändringsmålen
• Deltagarna beslutar gemensamt hur de 

ska vara gentemot varandra – 
kontraktsskrivning
• Samtalsledaren ser till att processen 

fortlöper inom ramarna
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Mötesstrukturen
UTVÄRDERA 

MÅLEN

NY TRÄFF

6. "VARVET 
RUNT"

5. VAL AV 
INDIVIDUELLT 
FÖRÄNDRINGS

MÅL

4. 
ERFARENHETS-

UTBYTE

3. SORTERA/
PRIORITERA

2. 
BRAINSTORMA/

TÄNKA FRITT

1. VÄLJA TEMA
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Vad har våra deltagare fått ut av projektet?
- ”Det har förändrat mitt liv!”

- ”Har fått ett nytt tankesätt”

- ”Vågar ta mera plats och ifrågasätta”

- ”Lättare att lämna jobbet på jobbet”

- ”Är bättre på att sortera-vad är viktigt, vad är 
bråttom?”

- ”Är mera lyhörd för mig själv och mina behov”

- ”Har landat i att det jag gör är gott nog”

- ”Ger mig själv mera egen tid och det jag mår 
bra av”
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Några samtalsteman i grupperna:
• Återhämtning
• Chefs- och ledarskap
• Positiv känsla för arbetet
• Sätta gränser
• Kommunikation
• Konflikter – samarbete
• Attraktiv arbetsplats
• Psykosocial arbetsmiljö
• Lösningar – utvägar - förebyggande
• Relationer
• Otillräcklighet
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Resultat av forskningsstudien – goda!
• Minskad upplevelse av för höga krav och för högt tempo i arbetet
• Minskad upplevelse av att ha för mycket att göra
• Lägre grad av utmattning
• Lägre grad av ångest och depressiva symptom
• Bättre på att analysera sin situation och förstå andras situation
• Bättre på att sätta mål och ta initiativ till förändring
• Större tilltro till framtiden
• Bättre på att sätta gränser i arbetet och privatlivet
• Bättre på att hämta stöd från omgivning
• Och mycket mera!

Sida 98 av 230



Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Vad händer nu?
• Intern samtalsledare utsedd, går utbildning i 

december 

• Planering inför uppstart 2019

• Information till chefer och medarbetare via 
APT och intranät

• Drivas i projektform – får vi ens ihop till 
grupper?! Drivs med stöd av 
personalavdelningen

• Ansökan om utvecklingsmedel inskickad för 
finansiering av samtalsledarens lön och ev. 
merkostnad

• Utvärdering till hösten 2019 
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Frågor?
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Informationsärende - Ny 
vattenledning Örebro-Fjugesta 

(Örebrovatten)

5

KS 17-553
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Info ny vattenledning
Arbetsläget dec 2018
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Etapp 5 (Fjugesta samhälle)

• Entreprenör: Wetterschakt AB
• Har i huvudsak gått enligt plan
• Ledningsarbetena utförda – provtryckning/justeringar kvarstår

• ÄTA= ca 800 kkr (ventiler m.m. – OBS: kontroll av riktighet har begärts 
av kommunen)
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Etapp 4 (Fjugesta – Lanna)

• Entreprenör: Lindesbergs Gräv & Maskin AB
• Arbetet är försenat , bedöms vara klar i maj 2019
• Utmaningar att borra under Svartån
• 2 st vattenledningar, 1 fiberkanalisation klart 27/11!

• Samarbetet med markägare fungerar bra, entreprenören håller bra 
dialog, anpassningar görs efter markägarnas önskan.

• ÄTA har ej inkommit ännu: Ny modell av ventiler, ihopkoppling Lanna, 
extraborrning under 204:an
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Trygghet och nytänkande – Naturligt nära

Slut!

Frågor?
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Månadsrapport för november 
2018

6

KS 18-1006
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Tjänsteskrivelse 2018-12-11 1 (1)

Dnr: KS 18-1006

   

Tjänsteskrivelse – Månadsrapport för november 2018

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat månadsrapport för november 2018. 
Syftet är att ge kommunstyrelsen en rapport där en rad nyckeltal redovisas som ska 
ge en bild av hur det ser ut inom kommunstyrelsen men också för övriga kommunala 
nämnder samt en del statistik som till exempel arbetslösheten i kommunen.  

Siffrorna gäller för november månad. Rapporten innehåller ingen analys utan är 
endast en beskrivning över nuläget och en möjlighet för kommunstyrelsen att följa 
viktiga nyckeltal.

Rapporten läggs på bordet på kommunstyrelsens sammanträde, detta för att kunna 
presentera så aktuella siffror som möjligt. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsrapport för november 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Helen Ekman
Kommundirektör Handläggare
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MER-plan 2019 för 
Kommunstyrelsen

7

KS 18-743
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2018-12-09

1

MER-plan 2019 

med plan 2020-2021

Kommunstyrelsen
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hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.............8

5.2 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott företagsklimat 
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1 Inledning
I inledningen till 2018 år MER-plan för kommunstyrelsen inledde jag med följande 
formulering:

”Lekebergs kommun hade under 2017 en befolkningstillväxt som saknar motstycke i 
kommunens historia. Befolkningen ökade under året med drygt 3 procent.”

Även 2018 visar på en tillväxttakt upp mot 3%, och prognoserna för 2019 pekar på en 
fortsatt tillväxt även om den kanske kommer ske på en något lägre nivå än de gångna 
två åren. En växande befolkning innebär både möjligheter och utmaningar för en 
kommun och kan både engagera och väcka känslor i fråga om prioriteringar och 
satsningar. Sammanvägt är det dock betydligt mer positivt för den kommunala 
verksamheten och kommunens möjlighet att ge invånarna service om kommunen 
växer än om den krymper i storlek.

Kommunövergripande satsningar i kommunstyrelsens budget

Grunden för allt vårt arbete är kommunens medarbetare. Utan det engagemang, den 
professionalism och den kompetens som våra medarbetare bär med sig skulle 
kommunen stanna. Därför är det helt avgörande att vi jobbar målmedvetet med att 
rekrytera, behålla, stödja och utveckla våra medarbetare. Under 2018 har 
förvaltningarna arbetat fram kompetensförsörjningsplaner i syfte att kunna möta 
framtidens utmaningar både genom satsningar på kompetensutveckling och genom 
strategiska val i arbetet med kompetensförsörjning. Under 2019 har 
kommunfullmäktige avsatt 5 miljoner kronor för kompetensinsatser. Här utgör 
kompetensförsörjningsplanerna grunden för hur denna satsning kommer 
genomföras. Till detta läggs den fortsatta satsningen på utvecklingsinsatser via 
särskilda utvecklingsmedel som syftar till att hitta nya och effektiva sätt att arbeta 
med verksamheternas uppgifter. Genom dessa satsningar stärker vi Lekebergs 
förmåga att möta framtida utmaningar. Pengar för hyreskostnad för uppstarten av en 
familjecentral återfinns också i kommunstyrelsens budget.

Satsningar i kommunstyrelsens egen verksamhet

2019 års MER-plan för kommunstyrelsen innehåller också några satsningar i 
kommunstyrelsens egna verksamheter. Dels skjuts 800 000 kr till kommunens 
måltidsverksamhet för att möta ökade råvarukostnader som bland annat orsakats av 
en torr sommar och försämrade skördar. Tack vare denna satsning kan Lekebergs 
kommun fortsätta på den inslagna vägen där måltidens kvalitet och ursprung är 
prioriterade. Även till kommunens yttre skötsel skjuts extra 300 000 kr i syfte att 
möta en del av de behov som finns inom detta område.

Utöver de satsningar som syns i MER-planen som ekonomiska förändringar fortsätter 
arbetet med att utveckla verksamheterna inom kommunstyrelsen ansvarsområde. 
Under 2018 formaliserades ett arbete med den gemensamma administrationen och 
en samordningsgrupp där avdelningscheferna för ekonomi- personal- och den 
administrativa avdelningen samt lokal- och upphandlingsansvarig och kommunikatör 
ingår bildades. Också en samordningsgrupp för samhällsbyggnadsfrågor där 
avdelningschefen för teknik och service och avdelningschefen för näringsliv och 
utveckling ingår tillsammans med förvaltningscheferna för byggförvaltningen och 
miljöförvaltningen samt lokal- och upphandlingsansvarig och kommunikatör ingår. 
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Syftena med båda dessa samordningsgrupper är att bättre kunna nyttja kommunens 
samlade resurser i beredningen av verksamheternas frågor.

Martin Willén

Kommundirektör
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2 Ansvar enligt reglementet
Kommunstyrelsen har i uppgift att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter. Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen inom den kommunala 
koncernen och har ett övergripande ansvar för den kommunala koncernens 
utveckling och ekonomiska ställning och ska leda och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Kommunstyrelsen är 
också anställningsmyndighet.

l kommunstyrelsens styrfunktion ingår att;

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

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för 
verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande 
förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt,

 tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder, liksom 
företag i den kommunala koncernen och de delägda företagen, om hur 
verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under 
budgetåret,

 ansvara för samordningsträffar med nämndernas arbetsutskott och 
förvaltningscheferna, liksom med motsvarande funktioner i de kommunala 
bolagen,

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag som kommunen helt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, 
ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på 
övriga förhållanden av betydelse för kommunen enligt kommunallagen 6 kap. 
§ 1 rörande uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.

 utöva kommunens ägarfunktion i företagen i den kommunala koncernen och 
de direkt eller indirekt delägda företagen och vid bolags- och 
föreningsstämmor och i övrigt tillvarata kommunens intressen inkluderande 
rätten att utfärda bindande ägardirektiv med de begränsningar som framgår 
av 4 §,

 tillse att för det fall företag i vilket kommunstyrelsen utövar ägarfunktion inte 
underställer kommunfullmäktige fråga av principiell beskaffenhet eller av 
större vikt för ställningstagande, själv väcka ärende i frågan i 
kommunfullmäktige och förbjuda bolaget att verkställa beslutet,

Kommunstyrelsen ansvarar också för

 Teknisk verksamhet
 Arbetsmarknadsfrågor
 Mottagning av nyanlända invandrare
 Näringsliv
 Turism
 Det centrala arkivet och är arkivmyndighet
 Skötseln av naturvårdsområden och kommunens skogar.
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3 Sammanfattning av 2019 års budget
Kommunstyrelsens budgetram för 2019 uppgår till 108 261 tkr. I ramen ingår hela 
kommunens löneökningsanslag för 2019 om 6 626 tkr och dessutom 1 500 tkr avsatt 
för kommunens planeringsreserv.

Av de satsningar/förändringar som gjorts i internbudgeten kan nämnas följande:

 Utvecklingsmedel till syfte att simulera verksamhetsutveckling och 
användande av välfärdsteknologi i kombination med utredningar och 
kompetensutveckling, 5 894 tkr

 Kompetensutvecklingsmedel till syfte att möta den framtida 
kompetensförsörjningen, 5 000 tkr.

 För att utöka tillgängligheten och uppkopplingen på landsbygden fortsätter 
kommunen med fibersatsningen 400 tkr.

 Ökade och förändrade arvodesregler, 550 tkr.
 För åren 2018-2019 har medel avsatts för en projekt- och 

upphandlingsansvarig med 868 tkr.
 Införande av en familjecentral i Fjugesta, 500 tkr.
 Volymförändringar kopplat till kommunens expansion, 601 tkr.
 Volymförändringar kopplat till ökat barn- och elevantal gällande 

måltidsverksamheten, 406 tkr.
 Inför kommande EU-val, 200 tkr.

Medel omfördelas inom befintlig budget för att stärka kompetens och 
verksamhetsområden:

 Ökade livsmedelskostnader, 800 tkr
 Verksamhetssystem, 100 tkr
 Satsning på den yttre miljön, 300 tkr
 Handledartjänst för skötsel av kommunhusets cafeteria, 200 tkr

Kommunen är inne i ett expansivt skede och därför avsätts 4 570 tkr till nya 
investeringar 2019, dessa är:

 Gatureparationer, 1 000 tkr
 Gatubelysning, 900 tkr
 Industri- och exploateringsmark, 600 tkr
 Köksutrustning, 400 tkr
 Fordon, 250 tkr
 Lek- och aktivitetsutrustning, 200 tkr
 Arbetsmaskiner, 100 tkr
 Ospecificerade reinvesteringar, 1 120 tkr
 VA-saneringar och reinvesteringsanslag VA, 5 000 tkr
 Renovering av vattentornet, 2 000 tkr

Utöver dessa, så överförs de tidigare påbörjade projekten såsom anslutningsväg 
mellan 204 och Lanna, 13 800 tkr, infrastruktur Fjugesta södra, 6 200 tkr, kanalisation 
mellan Lanna och Fjugesta, 900 tkr. Inom VA-verksamheten fortsätter investeringen i 
Örebrovatten, 38 500 tkr, Vreta omvandlingsområde 6 000 tkr mfl.
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4  Organisation
MER-planen kommer att kompletteras med mandatfördelning efter 
Kommunfullmäktigesammanträdet den 17 december. 

 

Fördelning av mandat
Partier Ledamöter

Förvaltningens organisation
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5 Mål och indikatorer

5.1 Attraktiv kommun - Lekebergs kommun växer på ett 
ansvarfullt och nytänkande sätt och möter framtiden utifrån de 
tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk 
hållbarhet

Kommunfullmäktiges 
mål Nämndmål Indikator Utgångsvärde Målvärde 

2019
Målvärde 

2020
Målvärde 

2021

Andelen med tillgång till 
bredband via fiber

55% öka från 
55%

öka från 
55%

öka från 
55%

Hela Lekeberg 
har en väl 
utbyggd IT-
infrastruktur Företagens upplevelse av 

Tele- och IT-nät
3,67 (av 5) öka från 

3,67 (av 
5)

öka från 
3,67 (av 
5)

öka från 
3,67 (av 
5)

Andel av medborgarna som 
tar kontakt med kommunen 
via telefon får ett direkt svar 
på en enkel fråga

46% Öka från 
46%

Öka från 
46%

Öka från 
46%

Lekebergs kommun gör 
det enkelt för sina 
medborgare att bo i 
Lekeberg

Andel av medborgarna som 
skickar in en enkel fråga via e-
post får svar inom två 
arbetsdagar

80% Öka från 
80%

Öka från 
80%

Öka från 
80%

Andelen skickade E-fakturor 20%  öka från 
8%

 öka från 
20%

 öka från 
20%

Mottagna E-fakturor 60% öka från 
60%

öka från 
60%

öka från 
60%

Lekebergs 
kommun 
nyttjar den 
digitala 
tekniken för 
en mer 
effektiv och 
förenklad 
administration

Arbeta för klimatsmartare 
resor

Ja Ja Ja

Andelen ekologiska livsmedel 32% 32% 32% 32%Lekebergs 
kommun 
erbjuder en 
väl 
sammansatt 
måltid, 
tillagad från 
grunden

Andelen matsvinn 11% minska 
från 11%

minska 
från 11%

minska 
från 11%

E-tjänster 1 öka från 1 öka från 
1

öka från 1Lekebergs 
kommun är en 
tillgänglig 
kommun Information på kommunens 

hemsida
72% 72% 72% 72%

Lekebergs kommun 
växer och utvecklas på 
ett hållbart sätt

Värde 75 Öka från Öka från Öka från 
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Kommunfullmäktiges 
mål Nämndmål Indikator Utgångsvärde Målvärde 

2019
Målvärde 

2020
Målvärde 

2021

medarbetarundersökningen  - 
Medarbetarengagemang 
(HME)

74 74 74

Sjukfrånvaro 7% Minska 
från 7%

Minska 
från 7%

Minska 
från 7%

Nämnderna och styrelsen 
håller sin budgetram

0 tkr 0 tkr 0 tkr 0 tkr

Lekebergs 
kommun ska 
minska sin 
miljöpåverkan

Andelen miljöbilar 33% öka från 
33%

öka från 
33%

öka från 
33%

Lekebergs kommun 
minskar sin 
klimatpåverkan

Miljödiplomering av 
Lekebergs kommun

Nej Ja Ja Ja

5.2 Näringsliv - Lekebergs kommun genomsyras av ett gott 
företagsklimat där medborgarna inspireras och stimulera till 
entreprenörskap och där näringsliv, föreningsliv, och offentliga 
verksamheter arbetar tillsammans.

Kommunfullmäktiges mål Nämndmål Indikator Utgångsvärde Målvärde 
2019

Målvärde 
2020

Målvärde 
2021

Antalet företag med 
mer än en anställd

225 fler än 
225

fler än 
225

fler än 
225

Antalet aktiebolag 
med verksamhet i 
kommunen

270 fler än 
270

fler än 
270

fler än 
270

Antalet företag totalt 
i Lekebergs kommun

975 fler än 
975

fler än 
975

fler än 
975

Arbetslöshet 3,8% inte öka 
från 3,8%

inte öka 
från 3,8%

inte öka 
från 3,8%

I Lekebergs 
kommun finns 
ett bra 
näringslivsklimat 
och goda 
förutsättningar 
för arbete

Ungdomsarbetslöshet 9,3% inte öka 
från 9,3%

inte öka 
från 9,3%

inte öka 
från 9,3%

Företagens 
bedömning av 
kommunens service

76 öka från 
76

öka från 
76

öka från 
76

Lekebergs kommun erbjuder 
goda förutsättningar för 
företagande, socialt 
företagande och 
företagsetableringar.

Ranking av 
kommunens 
företagsklimat 
(svenskt näringsliv)

14 14 14 14
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6 Driftbudget
Kommunstyrelsens budgetram för 2019 uppgår till 108 261 tkr (93 928 tkr). I ramen 
ingår hela kommunens löneökningsanslag för 2019 om 6 626 tkr och 1 500 tkr avsatt 
för kommunens planeringsreserv. Inför 2019 avsätts också 5 894 tkr till 
utvecklingsmedel och 5 000 tkr till kompetensutveckling och båda dessa är 
kommunövergripande satsningar. Dessutom avsätts 500 tkr till införande av en 
familjecentral i Fjugesta.

Kommunstyrelsen har erhållit förstärkning i ram för bl.a. 2 % hyresökning 115 tkr, 
löneökningar 301 tkr motsvarande 3 %, arvodesökningar 667 tkr, uppräkning 
gemensamma nämnder 493 tkr motsvarande 3 %, reinvesteringar 205 tkr, ökade 
kostnader för livsmedel på grund av ökat barnantal om 406 tkr.

Verksamhetsförändringar inom ram är bland annat utökade kostnader för; 
verksamhetssystem 100 tkr, livsmedelskostnader om 800 tkr, satsning på yttre miljön 
300 tkr och handledartjänst för skötsel av kommunhusets cafeteria om 200 tkr. 
Kostnadsminskningar har också skett genom bland annat extern hyresgäst i 
Stationshuset (104 tkr) och genom en total översyn av hela budgeten, där en rad 
mindre justeringar har kunnat göras. Under administrativa avdelningen har en 
kommunikatörstjänst varit finansierad via Syd-IT till 50 %. Denna finansiering har 
reducerats på grund av ekonomiska skäl till 20 % inför 2019.

 AVDELNING Budget 2019

100000 KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING 28 568 tkr

110000 EKONOMIAVDELNING 21 257 tkr

120000 ADMINISTRATIV AVDELNING 14 936 tkr

130000 TEKNIK- OCH SERVICEAVDELNING 32 570 tkr

140000 NÄRINGSLIVS- OCH UTV CHEF 2 592 tkr

150000 PERSONALAVDELNING 8 338 tkr

SUMMA 108 261 tkr
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7 Driftbudget VA-verksamhet
VA-verksamhetens budgetram för 2019 uppgår till 0 tkr och finansieras fullt ut av VA-
taxan. Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs from 1 januari 2019. De 
budgeterade intäkterna för konsumtionsavgifter och anslutningsavgifter beräknas 
uppgå till ca 12,7 mnkr. Tjänsteköp har uppräknas med 1% och personalkostnaderna 
med 3%. Dessutom finns utrymme för att anställa ytterligare en VA-tekniker, då detta 
är en mycket sårbar verksamhet med få medarbetare. Förutom detta finns utrymme 
för drygt 5 mnkr i kapitalkostnader och dessa genereras både om gamla och nya 
investeringar.

ANSVAR VHT SLAG BUDGET 
2019

BUDGET 
2018 ÄNDRING

732000 865 VATTEN O 
AVLOPP

311000 KONSUMTIONSAVG -11 982 -11 868 -114

732000 865 VATTEN O 
AVLOPP

313000 ANSLUTNINGSAVGIFTER -700 -700

732000 865 VATTEN O 
AVLOPP

453000 BILERS O. RESOR 10 10

732000 865 VATTEN O 
AVLOPP

454600 KURSER 25 25

732000 865 VATTEN O 
AVLOPP

459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 287 685 602

732000 865 VATTEN O 
AVLOPP

459000 ÖVRIGT TJ.KÖP SYDN KF 170 154 16

732000 865 VATTEN O 
AVLOPP

455200 VERKSAMHETSSYSTEM 20 20

732000 865 VATTEN O 
AVLOPP

466100 LOKALHYROR 60 60

732000 865 VATTEN O 
AVLOPP

479100 AVG O ERS 
BRANSCHORG

35 35

732000 865 VATTEN O 
AVLOPP

493000 KAPITALKOSTNADER 5 047 5 612 -565

865 TOTALT -6 028 -5 967 -61

732000 8651 VATTENVERK 451100 TELEAVGIFTER 10 10

732000 8651 VATTENVERK 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 861 1 861

732000 8651 VATTENVERK 467100 EL 183 183

732000 8651 VATTENVERK 467200 VATTEN 270 270

732000 8651 VATTENVERK 469300 LAB PROVER 15 15

8651 TOTALT 2 339 2 339

732000 8652 RENINGSVERK 309000 ÖVRIG FÖRSÄLJNING -300 -300
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ANSVAR VHT SLAG BUDGET 
2019

BUDGET 
2018 ÄNDRING

732000 8652 RENINGSVERK 437000 KEMISKA PRODUKTER 70 70

732000 8652 RENINGSVERK 451100 TELEAVGIFTER 10 10

732000 8652 RENINGSVERK 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 1 368 1 328 40

732000 8652 RENINGSVERK 467100 EL 511 511

732000 8652 RENINGSVERK 467200 VATTEN 973 973

732000 8652 RENINGSVERK 467500 FJÄRRVÄRME 120 120

732000 8652 RENINGSVERK 469200 STÄD 35 35

732000 8652 RENINGSVERK 469300 LAB PROVER 20 20

8652 TOTALT 2 806 2 767 40

732000 86531 VA-SERVICE 433000 VA-MATERIAL 139 138 1

732000 86531 VA-SERVICE 440000 ÖVRIGT MATERIAL 87 86 1

732000 86531 VA-SERVICE 443000 BRÄNSLE O 
SMÖRJMEDEL

43 42 1

732000 86531 VA-SERVICE 461130 VA ENTREPRENAD 291 288 3

732000 86531 VA-SERVICE 459000 ÖVRIGT TJÄNSTEKÖP 322 307 15

86531 TOTALT 883 861 21

732000 TOTALT VA -0 0 -0
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8 Investeringsbudget
Investeringsbudgeten för kommunstyrelsen och 2019 uppgår till 27 214 tkr (25 209 
tkr). Nya investeringar 2019 motsvarar 4 570 tkr och överförda/ej slutförda 
investeringar från budget 2018 uppgår till 22 644 tkr vid avstämning 2018-07-31. En 
avräkning sker vid årsskiftet, så överförda/ej slutförda investeringsmedel kan komma 
att förändras.

Ansvar VHT Projekt INVESTERINGAR KS Investerings-
utgift

Kapital-
kostnad Avskrivning Ränta

1 13301 0076 Reinvesteringsutrymme 1 120 tkr 241 tkr 5 ÅR 1,5 %

1 2006 0116 Industrimark/Expl mark 600 tkr 9 tkr ingen avskr 1,5 %

132 2402 1067 Gatureparationer 
(asfaltsplan)

1 000 tkr 45 tkr 33 ÅR 1,5 %

132 2403 1006 Gatubelysning 900 tkr 41 tkr 33 ÅR 1,5 %

133 13085 0004 Fordon fordonsförvaltn 250 tkr 54 tkr 5 ÅR 1,5 %

136 495 0220 Köksutrustning 400 tkr 46 tkr 10 ÅR 1,5 %

137 2501 0026 Lek- och 
aktivitetsutrustning

200 tkr 23 tkr 10 ÅR 1,5 %

137 970 0067 Arbetsmaskiner, 
Lokalvård

100 tkr 22 tkr 5 ÅR 1,5 %

SUMMA NYA INVESTERINGAR 2019 4 570 tkr 480 tkr

Överförda ej slutförda investeringar budget 2018

1 2006 0116 Industrimark/Expl mark 560 tkr 8 tkr ingen avskr 1,5 %

137 2501 0026 Lekutrustning 200 tkr 23 tkr 10 ÅR 1,5 %

133 13085 0004 Fordon fordonsförvaltn 215 tkr 46 tkr 5 ÅR 1,5 %

136 495 0220 Köksutrustning 400 tkr 46 tkr 10 ÅR 1,5 %

137 970 0067 Arbetsmaskiner, 
Lokalvård

54 tkr 12 tkr 5 ÅR 1,5 %

132 2402 1067 Anslutningsväg Lanna-
204

13 779 tkr 624 tkr 33 ÅR 1,5 %

132 2402 1084 Kanalisation Lanna-
Fjugesta

900 tkr 41 tkr 33 ÅR 1,5 %

132 2402 1067 Gatusanering 
(asfaltsplan)

366 tkr 17 tkr 33 ÅR 1,5 %

132 2402 1083 Infra södra Fjugesta 6 170 tkr 280 tkr 33 ÅR 1,5 %

SUMMA ÖVERFÖRDA/EJ PÅBÖRJADE INVESTERINGAR 
2018

22 644 tkr 1 096 tkr

Total investeringsbudget 2019 27 214 tkr 1 576 tkr
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9  Investeringsbudget VA-verksamhet
Investeringsbudgeten för VA uppgår till 64 365 tkr för året 2019 (36 715 tkr). De nya 
investeringsprojekten för 2019 motsvarar 29 700 tkr. De som är gulmarkerade är 
överförda/ej slutförda projekt från budget 2018 och motsvarar 34 665 tkr vid 
avstämning 2018-07-31. En avräkning sker vid årsskiftet, så överförda/ej slutförda 
investeringsmedel kan komma att förändras.

Ansvar VHT Projekt INVESTERINGAR KS Investerings
utgift Kapitalkostnad Avskrivning

732 865 1013 VA-saneringar 2 250 tkr 79 tkr 50 ÅR

732 865 1013 VA-saneringar 2 000 tkr 70 tkr 50 ÅR

732 865 1089 Reinvesteringsanslag 
VA

3 000 tkr 105 tkr 50 ÅR

732 865 1017 Invest 
avloppsreningsverk

1 800 tkr 63 tkr 50 ÅR

732 865 1017 Invest 
avloppsreningsverk

1 000 tkr 35 tkr 50 ÅR

732 865 1079 Örebrovatten 18 500 tkr 648 tkr 50 ÅR

732 865 1079 Örebrovatten 20 000 tkr 700 tkr 50 ÅR

732 865 1085 Dagvattenrening 
tätort

2 740 tkr 96 tkr 50 ÅR

732 865 1082 Genomfartsgata 
Södra Fjugesta

560 tkr 20 tkr 50 ÅR

732 865 1088 Hidingebro 2 000 tkr 70 tkr 50 ÅR

732 865 1087 Vreta 
omvandlingsområde

6 000 tkr 210 tkr 50 ÅR

732 865 1071 Vattentornet/remo 815 tkr 29 tkr 50 ÅR

732 865 1071 Vattentornet 2 000 tkr 40 tkr 50 ÅR

732 865 1090 Gropen 
avloppspumpstn

1 500 tkr 30 tkr 50 ÅR

732 865 1013 Vreta 2:2, 2:11 VA-
sanering

200 tkr 4 tkr 50 ÅR

SUMMA 64 365 tkr 2 197 tkr
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Dnr: KS 18-743

   

Tjänsteskrivelse – MER-plan 2019 för 
Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens budgetram för 2019 uppgår till 108 261 tkr. I ramen ingår hela 
kommunens löneökningsanslag för 2019 om 6 626 tkr och dessutom 1 500 tkr avsatt 
för kommunens planeringsreserv.

VA-verksamhetens budgetram för 2019 uppgår till 0 tkr och finansieras fullt ut av VA-
taxan. Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs from 1 januari 2019.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar MER-plan 2019 för kommunstyrelsens verksamheter samt 
för VA-verksamheten.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock Gustav Olofsson
Kommundirektör Ekonomichef Administrativ chef
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Kommunfullmäktige
Tid Plats Plats
18:30-21:30 Hidinge skola Location  

Övriga
Anna Bilock  (Ekonomichef)
Martin Willén  (Kommundirektör)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C)
Amanda Höjer (C)
Mikael Reinholtz (C)
Astrid Söderquist (C)
Charlotta Englund (C)
Lisa Schneider (C)
Peter Sahlqvist (C)
Annica Zetterholm (C)
Diana Olsén (C)
Liselotte Laurén (C)
Berth Falk (S)
Anette Bergdahl (S)
Kjell Edlund (S)
Ewonne Granberg (S)
Mikael Bergdahl (S)
Jette Bergström (S)
Lennart M Pettersson (S)
Håkan Söderman (M)
Caroline Elfors (M)
Britt Åhsling (M)
John Hägglöf (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Margareta Carlsson (V)
Pernilla Marberg (SD)
Stefan Johansson (SD)
Gerry Milton (SD)
Nathalie Pace-Solar (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Stefan Elfors (FL)
Henrik Hult (C)  ersätter Johan Niklasson 
(C)
Elin Nisson (L)  ersätter Eva Blomqvist (L)

Ej tjänstgörande ersättare
Caroline Pellerud (C)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Mait Edlund (S)
Christina Pålsson (M)
Göran Pettersson (KD)
Inger Edlund (FL)
Olle Leijonborg (FL)
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Justerare signatur

Protokollet innehåller paragraferna §79

Ordförande _________________________________________________________________
Britt Åhsling

Justerare _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Gustav Olofsson
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2018-11-26

Datum för överklagan 2018-12-04 till och med 2018-12-25

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Gustav Olofsson
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§79 - MER-plan 2019 med plan för 2020-2021 (KS 18-505)
Ärendebeskrivning

I budgethandlingen ”MER-plan 2019 med ekonomisk plan 2020-2021” finns 
kommunfullmäktiges mål som bestämmer riktningen för kommunens arbete de närmsta åren. 
Med utgångspunkt i målen har ett förslag till mål och budget för 2019 med plan för 2020-
2021 tagits fram.

Målen är desamma som 2018 men en del indikatorer har justerats och samtliga målvärden har 
uppdaterats.

Handlingen innehåller även en ekonomisk prognos för perioden 2019-2021 utifrån aktuell 
bedömning av skatteintäkter, pensionskostnad och föreslagna ekonomiska budgetramar m.m.

2019 års ekonomiska resultat budgeteras till 14 926 000 kr, vilket motsvarar 3 % av 
kommunens skatter och bidrag.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1. Fastställer MER-plan 2019 och ekonomisk plan 2020-2021
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, 

i driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd 
och anmälas till kommunstyrelsen,

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,
4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2019.

Kommunfullmäktiges behandling
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C), Berth Falk (S), Anette Bergdahl (S) och Henrik Hult (C) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag

Håkan Söderman (M), John Hägglöf (M), Elin Nilsson (L) och Jonas Hansen (KD) yrkar

1. att ramarna för 2019 fastställs enligt följande kommunstyrelsens 103 949 tkr, kultur- och 
bildningsnämnden 215 683 tkr samt socialnämnden 162 422 tkr.
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Justerare signatur

2. kommunstyrelsens får i uppdrag att efter beslut i respektive nämnd samt kommunstyrelsen 
fördela effektiviseringen om 4 800 tkr för 2019 utan att nytt beslut om justerade ramar 
behöver antas i kommunfullmäktige

3. planåret 2020 avsätts 6 262 tkr som utvecklingsmedel för välfärdsteknologi, 
kompetensutveckling, utredningar m.m. samt 2021 1 702 tkr för samma mål

4. att 500 tkr år 2020 samt 2021 placeras under kommunstyrelsen för senare fördelning till 
verksamheterna gällande kompensation för hyreskostnader av familjecentral

5. att kultur- och bildningsnämnden även 2020 erhåller de under 2018 samt 2019 erhållna 2 
000 tkr för att säkerställa god pedagogisk verksamhet

6. att kultur och bildningsnämnden erhåller ramförstärkning om 5 000 tkr 2020 samt 2021 
utöver förändringar enligt fastställda nyckeltal beträffande volymförändringar

7. att socialnämnden erhåller 2 400 tkr samt 2020 samt 900 tkr 2021 som tillfälligt anslag för 
förebyggande verksamhet      

Kerstin Leijonborg (FL) yrkar på följande ändringar

1. Minska utvecklingsmedel med 270 tkr att lägga till vägbidrag, vägsamfällighet. Det 
skall fortsätta även under åren 2020 och 2021

2. Minska utbildningssatsningen med 3 000 tkr från 5 000 tkr och lägg dessa 3 000 tkr till kultur- 
och bildning för läromedel, redskap och arbetsmaterial i grundskolan F-9

3. Ta bort 500 tkr från kommunstyrelsen och utöka socialnämnden med 500 tkr till bildandet av 
familjecentral  

Gerry Milton (SD) yrkar bifall till Kerstin Leijonborgs förslag 

Propositionsordning

Ordföranden finner att det finns tre olika budgetförslag, ett från Kerstin Leijonborg (FL), ett 
från Håkan Söderman (M), John Hägglöf (M), Elin Nilsson (L), Jonas Hansen (KD)  och 
Kommunstyrelsens förslag och förslår att respektive förslag ställs mot 
avslag.  Kommunfullmäktige godkänner propositionsordningen.

Ordföranden ställer respektive förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsens förslag 
vinner.

 

Beslut

Kommunfullmäktige
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1. Fastställer MER-plan 2019 och ekonomisk plan 2020-2021
2. Medger nämnderna rätt att omdisponera budgeterade medel, kostnader såväl som intäkter, 

i driftsbudgeten inom hela sitt verksamhetsområde. Sådant beslut ska behandlas i nämnd 
och anmälas till kommunstyrelsen,

3. Medger kommunstyrelsen rätt att omdisponera budgeterade medel i investeringsbudgeten,
4. Fastställer låneramen för långfristig upplåning till totalt 15 miljoner kronor under 2019.

Reservationer

Håkan Söderman (M), Caroline Elfors (M), John Hägglöf (M), Britt Åhsling (M) Elin Nilsson 
(L), Jonas Hansen (KD) och Ulrika Ingvarsson (KD) reserverar till förmån för det egna 
förslaget

Kerstin Leijonborg (FL) och Stefan Elfors (FL) reserverar sig till förmån för det 
egna förslaget

Pernilla Marberg (SD), Stefan Johansson (SD), Gerry Milton (SD) och Nathalie Pace-Solar 
(SD) reserverar sig till förmån för Gerry Miltons bifallsyrkande till Kerstin Leijonborgs 
förslag

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Lekebergs kommuns MER-plan 2019 med plan 2020-2021 - (KS 18-505-7)
 Lekebergs kommuns MER-plan 2019 med plan 2020-2021 - (KS 18-505-6)
 §166 KS MER-plan 2019 med plan för 2020-2021 - (KS 18-505-5)
 §127 KSAU Lekebergs kommuns MER-plan 2019  med plan för 2020-2021 - (KS 18-505-4)
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Protokoll 2018-12-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Trollkarlen Location  

Övriga
Anna Bilock (Ekonomichef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén  (Utredningssekreterare)
Lina Hagbrand (Redovisningsekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §154

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Ej tjänstgörande ersättare
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LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-10

Datum för överklagan 2018-12-11 till och med 2019-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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§154 - MER-plan 2019 för Kommunstyrelsen (KS 18-743)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens budgetram för 2019 uppgår till 108 261 tkr. I ramen ingår hela 
kommunens löneökningsanslag för 2019 om 6 626 tkr och dessutom 1 500 tkr avsatt för 
kommunens planeringsreserv.

VA-verksamhetens budgetram för 2019 uppgår till 0 tkr och finansieras fullt ut av VA-taxan. 
Budgeten baseras på en taxeökning som genomförs from 1 januari 2019.

Ekonomichef Anna Bilock föredrar MER-planen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen antar MER-plan 2019 för kommunstyrelsens verksamheter samt för VA-
verksamheten

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkanden

Håkan Söderman (M) yrkar att

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa budget för 2019 samt planåren 2020-2021 i enlighet med 
förslag från Moderaterna, Kristdemokraterna Miljöpartiet samt Liberalerna.

Propositionsordning

Ordförande föreslår följande propositionsordning:
Håkan Södermans (M) yrkande ställs mot förslaget till beslut. Ordförande frågar om 
arbetsutskottet kan godkänna propositionsordningen och arbetsutskottet godkänner 
propositionsordningen.

Ordförande frågar om arbetsutskottet bifaller förslaget till beslut eller Håkan Södermans (M) 
yrkande.

Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt förslag till beslut.
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Justerare signatur

 
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslag till beslut.

Reservationer

Håkan Södermans (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Beslutsunderlag
 MER-plan 2019 med plan 2020-2021 - (66354)
 Tjänsteskrivelse - MER-plan 2019 för Kommunstyrelsen - (66355)

Sida 4 av 4Sida 133 av 230



Utvecklingsmedel 2019

8

KS 18-620
   

Sida 134 av 230



Tjänsteskrivelse 2018-12-04 1 (2)

Dnr: KS 18-620

 

Tjänsteskrivelse – Beslut om utvecklingsmedel 2019

Ärendebeskrivning
I MER-plan 2019 som Kommunfullmäktige beslutade om i november, finns en 
avsättning om 5 894 tkr till utvecklingsmedel. Dessa extra resurser är till för bland 
annat tekniska hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. För att 
få möjligheten att utnyttja de avsatta resurserna redan i början av 2019, öppnade 
Kommunstyrelsen upp möjligheten att ansöka om dessa redan från och med 
Kommunstyrelsesammanträdet i november 2018. 

Hittills har Kommunstyrelsen beslutat om att tilldela 1 343 tkr till olika 
utvecklingsprojekt 2019, så kvar att fördela finns i dagsläget 4 551 tkr.

Nu har ytterligare ansökningar lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen 
den 18 december föreslås följande ansökningar att beviljas: 

- Ansökan om utvecklingsmedel för att uppnå en kostnadseffektivare 
skolskjutsverksamhet genom nytt arbetssätt, 750 tkr

- Ansökan om utvecklingsmedel från Socialförvaltningen gällande flera olika 
effektiviseringsområden, där största delen handlar om kompetensutveckling, 1 237 
tkr.

- Ansökan om utvecklingsmedel AMI, fortsättning av praktikhandledarutbildning, 271 
tkr.

Om Kommunstyrelsen antar förslaget om totalt 2 258 tkr, så finns ytterligare 2 293 
tkr kvar att fördela inom de för 2019 avsatta utvecklingsmedlen.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar följande ansökningar om totalt 2 258 tkr med finansiering 
från medel avsatta för utveckling 2019:

- Ansökan om utvecklingsmedel för kostnadseffektivare skolskjutsverksamhet, 
750 tkr

- Ansökan om utvecklingsmedel för fortsättning av praktikhandledarutbildning, 
271 tkr

- Ansökan om utvecklingsmedel för flera olika effektiviseringsområden inom 
Socialförvaltningen, 1 237 tkr
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Dnr: KS 18-620

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock
Kommundirektör Ekonomichef
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Utvecklingsmedel 2019 (tkr) Förv/Avd Kommentarer:

BUDGETERADE UTVECKLINGSMEDEL 2019 5894

Beslutade ansökningar 2019

Kompetensförsörjningsstrategi -225 KSF/Pers.avd Avser 0,4 tjänst 190101-191231

Ökad service till medborgarna, IL -450 KSF/Adm.avd Avser 1,0 tjänst 190101-191231

Förstudie kring intranät -250 KSF/Adm.avd Avser 1,0 tjänst i 5 månader

Kompetensutv Serviceenheten -118 KSF/ToS Utbildningar

Effektivare planering förskola/fritids -300 KUB Konsulttjänster, inköp och installation

Kvar efter beslutade ansökningar 4551

Nya ansökningar 2019 Kommentarer:

Ansökan från Socialförvaltningen -1237 Utbildningar, digitalisering

AMI, praktikhandledarkurs forts 2019 -271

Eff av skolskjutsverksamhet, KUB -750 Upphandling, konsultation

Kvar efter nya ansökningar 2293
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Utvecklingsmedel 2019 – Kostnadseffektivare 
skolskjutsar genom nytt (delvis digitalt) arbetssätt

Sammanfattning 
Genom att på ett systematiskt sätt ihop med extern kompetens, planera, genomföra och 
implementera en delvis helt ny skolskjutplaneringssverksamhet med fokus på kvalitet och 
trygghet - men med en lägre kostnad per skolskjutselev/år jämfört med tidigare år 
(referensperiod 2015-2018).

Behov
För att lyckas att nå projektmålet 16tkr/skolskjutselev och år till läsåret 2020-2021 – och 
därefter kunna bibehålla denna nya skolskjutskostnadsnivå krävs bl.a. att dessa aktiviteter 
genomförs under 2019 ihop med extern expertis:

1. Revidering av skolskjutsregler och simuleringar av olika kvalitets- och ekonomiska effekter 
    som underlag till ansvarig nämnd inför beslut om olika regelförändringar. 

2. Ny upphandling av skolbussar (att gälla fr.o.m. ht-20).

Syfte
Utifrån att skolskjutsplanering och skolbussavtal togs tillbaka i egen regi på väldigt kort tid 
(slutdelen av 2017 att börja gälla fr.o.m. vt-18) inklusive övertagande av befintligt avtal och 
befintliga skolskjutsregler så har effektiviseringsmöjligheterna hittills varit begränsade. Nu 
finns möjlighet att ta ett totalt ”omtag” kring effektiviseringen och mycket arbete måste 
genomföras under främst första halvåret 2019 för att få en mindre effekt 2019-2020 och den
stora effekten fr.o.m. ht-20.

Resultat
Kommer att minska skolskjutskostnaderna 2020-2021 med 2MSEK/år jämfört med utfall 2018 
och omräknat per skolskjutselev en effektivisering från 20tkr/skolskjutselev och år till 
16tkr/skolskjutselev och år.

Se vidare beräkning och förklaring på bilaga 1 nedan, dvs under ekonomiska 
sammanställningstabellen nedan. Där Monicas och min förhoppning nu är att få 
utvecklingsbidrag för det som kallas ”Engångskostnad 2019” på 750tkr.

Ekonomisk sammanställning av ansökan

Kostnadsbenämning
Ansökningsbelopp 
(kr)

Medför ansökan ytterligare 
kostnader för vht?

Ytterligare kostnader 
(kr)

Upphandlingsstöd 250 000 Nej Nej
Effektiviseringsstöd 500 000 Nej Nej
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Innan ansökan lämnas in ska avstämning göras med ekonomiavdelningen!

LEKEBERGS KOMMUN
 

Monica Skantz Jan-Åke Stolt Karlsson

Förvaltningschef Verksamhetsutvecklare KUB

Bilaga1

Historik 2015-2016 (450 skolskjutselever och xx st bussar + linjetrafik, dvs innan 
avtalet med Länstrafiken):

1 person (Helen E) jobbade ca 75-80% av sin tjänst med skolskjutsplanering, 
myndighetsutövning mm = 0,75 x 25 000 kr/mån x 1,6 (sociala mm) = 360 000 kr/år 
(och då med excel dvs inget skolskjutssystem)

Lindbergs buss kostade ca 7,2 MSEK/år för ca 450 elever + (?) kostnaden för de 
högstadieelever som åkte linjetrafik från Mullhyttan-Fjugesta

Totalt = 7,6 MSEK/år motsv 16,9tkr/skolskjutselev och år

Utfall 2018 (530 skolskjutselever och xx st bussar)
Den egna skolskjutsorganisationen (under ledning av först J-Å sedan Tomas A och 2 
till) har ägnat ca x% arbetstid (fr.o.m. nov-17—dec-18) = 200 tkr
Lindbergs buss = ca 10MSEK (utifrån Länstrafikavtalet + x antal extra bussar utöver 
avtal inklusive att högstadieelever från Mullhyttan fick åka skolskjuts igen)

Skolskjutssystem och konsultstöd (Optiplan) för att – ihop med egna resurser - ta 
hem och planera upp skolskjuts i egen regi igen med start vt18 = 400 tkr

Totalt = 10,6 MSEK/år motsv 20,0tkr/skolskjutselev och år

Budget 2019 (480 skolskjutselever utifrån att 10% faller bort pga planerat nytt 
ansökningsförfarande)

Egna resurser = max 20% (fördelat på två personer – JÅ och skolskjutshandläggare) i 
form av myndighetsutövning (som förenklas iom systemstöd som föreslår ett ”ja” 
eller ”nej” på ansökan ihop med motivering).

(historik på 360 000 vs 315 000 kr för 2019, som J-Å förhandlat med Optiplan som då 
även inkluderar en e-tjänst där alla som har rätt till skolskjuts, pga avstånd el 
särskilda skäl, måste ansöka inför varje läsår, som enligt Optiplans erfarenheter 
innebär att ca 10% av alla som har rätt till skolskjuts inte ansöker om den möjligheten 
och det skulle i så fall innebära drygt 50 av dagens 530 skolskjutselever)
Lindbergs buss = 9MSEK
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Engångskostnad 2019 - där nu utvecklingsbidrag söks för detta 
effektiviseringsprojekt:

Upphandlingsstöd=250 tkr
Effektiviseringsstöd inklusive framtagande av trafiksäkerhetskarta över kommunens 
vägar =500 tkr

Totalt = 10,0MSEK

Budget 2020-2021 (inkl ny upphandling och nya skolskjutsregler samt linjetrafik för 
högstadieelever)

Totalt= 8MSEK/år motsv ca 16tkr/skolskjutselev och år (fördelat på kostnader för 
bussar, skolskjutssystem inkl internt- och externt planeringsstöd i form av 
mantimmar)
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Ansökan om utvecklingsmedel AMI, 
praktikhandledarkurs 2019

Utvecklingsmedel 2019 – Praktikhandledarutbildning

Sammanfattning 
En praktik kan vara ett mycket effektivt sätt att arbeta med individers väg mot arbete 
eller studier under förutsättning att praktiken är kopplad till ett tydligt syfte, mål och 
metod. Ett sätt att arbeta med detta är att utgå utbildningen som 
Värmlandsmodellen erbjuder.  Under 2018 ansökte AMI om utvecklingsmedel för 
praktikhandledarutbildning för medarbetare i kommunen. Denna utbildning kommer 
att genomföras under december 2018 för 30 medarbetare i Lekebergs kommun. 
Denna ansökan syftar till att kunna erbjuda denna kurs för ytterligare 30 
medarbetare i kommunen under 2019, där målsättningen är att fler kan erbjudas 
goda praktikmöjligheter i Lekebergs kommun.

Behov
Kompetensförsörjningsbehovet i kommunens verksamheter är en mycket angelägen 
fråga att arbeta med på olika sätt. Ett sätt att arbeta med frågan är att fördjupa 
samverkan kring målgruppen som just nu står utanför arbetsmarknaden. 

Just nu befinner vi oss i en situation där kompetensförsörjningsbristen blir allt mer 
påtaglig samtidigt som vi har en grupp individer som har en svag ställning på 
arbetsmarknaden. AMI samverkar med Arbetsförmedlingen och IFO för att förbereda 
och matcha individer till arbetsmarknaden genom studier och/eller arbete. För att gå 
vidare mot studier eller arbete är praktik ett verkningsfullt instrument att använda 
sig av. För att kunna göra detta arbete med större kvalitet, kunskap och bättre 
resultat är kompetensutveckling för praktikhandledare i verksamheterna en viktig 
del.

I ”Värmlandsmodellen” med Sunne kommun som exempel har man med framgång 
använt sig av denna kurs som vänder sig till medarbetare ute i verksamheterna, där 
man kan få kunskap som medarbetare i kommunen om t.ex. arbetsledarskap, 
struktur för mottagande uppföljning och planering, KASAM, språkutvecklande 
arbetsplats samt kulturella skillnader.
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Syfte
Syftet är att genom denna kompetensutveckling kunna utbilda 30 praktikhandledare i 
Lekebergs kommun som kan effektivisera arbetssättet kring arbetssökande och bidra 
till att kompetensförsörjningsbehovet i kommunen minskar samt att arbetssökande 
medborgare i kommunen får ett utökat stöd i deras väg mot arbete eller studier. 

Resultat
Resultatet som vi vill få ut genom denna kompetensutveckling är att kunna öka 
kvaliteten under praktiken och därigenom kunna få fler individer i arbete eller studier 
och på det sättet bidra med kompetensförsörjningsbehovet samt minska antalet 
personer i utanförskap. Ett annat resultat av detta är att färre individer behöver söka 
försörjningsstöd och därmed minska kommunens framtida kostnader.

Ett räkneexempel på detta kan se ut som följande:

En individ som idag har försörjningsstöd på c:a 8000kr/månad får genom en 
praktikplats ett arbete eller ett intresse för arbetet som gör att denne börjar studera. 
Detta ger en besparing på c:a 8000kr/månad för kommunen eller 96 000kr/år.

Om fem individer går vidare till arbete eller studier på detta sätt ger det en besparing 
på 480 000kr/år.

Om 10 individer går vidare så blir besparingen 960 000kr/år.

Ekonomisk sammanställning av ansökan

Kostnadsbenämning
Ansökningsbelopp 
(kr)

Medför ansökan ytterligare 
kostnader för vht?

Ytterligare 
kostnader (kr)

Kurspris för 15 deltagare 35 000 kr
Logi för kursanordnare 4 000 kr  
Reseersättning 1 250 kr   
Konferenspris ink. Lunch 15 000 kr  
Vikariekostnader 70 000 kr
Oförutsedda kostnader 10 000 kr   
 Total kostnad för en 
kurs: 135 250 kr  
Total kostnad för två 
kurser ink. 
vikariekostnader 270 500 kr

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Per Gustafsson
Kommundirektör Handläggare
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Ansökan om utvecklingsmedel 2019 – 
Socialförvaltningen

Nedan följer en sammanställning av de effektiviseringar som socialförvaltningen 
härigenom ansöker om utvecklingsmedel för:

Bladderscan BVI6100

Beskrivning 

Bladderscan BVI6100 är portabel och användarvänlig ultraljudsapparat som snabbt 
och noggrant mäter volymen i blåsan. Risken för urinvägsinfektion undviks då inga 
onödiga kateteriseringar behöver göras, samtidigt som brukare slipper obehag i 
samband med dessa. En snabb och lätt undersökning för både brukare och personal. 
BVI 6100 är en liten handhållen modell. Apparatens storlek gör att den är mycket lätt 
att ha med sig på t ex hembesök. Den har en display som visar hur stor volymen är 
och hur den har fångats. På displayen presenteras också, med hjälp av pilar, hur 
apparaten ska riktas för att en optimal träff ska uppnås. En bladderscan används:

Vid mätning av residualurin och vid misstänkt urinstämma

Vid inkontinensutredning och vid misstänkt kateterstopp

Hjälp vid blåsträning och vid utvärdering av läkemedelsbehandling  

Behov

I de situationer där ovanstående behov uppkommer behöver våra brukare 
tillsammans med personal åka till vårdcentralen för en undersökning eller så har 
personal lånat en bladderscan av vårdcentralen. Detta medför en risk för att den 
skadas där förvaltningen skulle bli skyldig att betala för skadan. Att ha en egen 
bladderscan inom HSL-enheten skulle medföra att våra egna sköterskor skulle kunna 
undersöka våra brukare vid misstanke om ovanstående bekymmer och på så sätt 
fånga upp orsaken till smärta i ett mycket tidigare skede och omgående tappa 
brukaren på urin. 

Resultat

Vid ett beviljande av utvecklingsmedel för en bladderscan anser verksamheten att 
både tid och utdragen smärta hos brukaren kan besparas. I dagsläget finns inget 
annat alternativ till bladderscan utan en brukare som uttrycker smärta får åka in till 
vårdcentralen. Att slippa åka in till vårdcentralen vid varje misstänkt fall av 
ovanstående bekymmer skulle både ge en besparing av tid, pengar och onödigt 
lidande hos våra brukare. Hur mycket tid som det rör sig om exakt är i dagsläget svårt 
att svara på. Utifrån ett miljöperspektiv så är detta att föredra då det kommer att 
innebära många färre turer till och från vårdcentralen.  
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Kompetensutveckling – Utbildning av baspersonal i ”Social dokumentation”

Beskrivning

Social dokumentation ska, enligt lag, ske både under handläggning och under 
genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Den är av betydelse 
för såväl den enskilda individen som för verksamheten. 

Behov

Utöver det faktum att utbildning vill erbjudas till medarbetarna för att bidra till 
kompetensutveckling har förvaltningen i flera rapporter och utredningar av 
exempelvis IVO fått anmärkning kring bristande dokumentation och förvaltningen ser 
därför att ett utvecklingsbehov finns inom det området. Utbildningen som 
utvecklingsmedlen söks för ger vår baspersonal kunskaper om tillämpning, 
utformning, professionellt förhållningssätt och styrdokument. De får även stöd, idéer 
och inspiration till hur du kan arbeta med den sociala dokumentationen.

Syfte

Utbildningen vänder sig till personal inom vård och omsorg som arbetar med 
genomförande av hjälpinsatser inom äldreomsorg och hemtjänst. Utbildningens går 
igenom följande:

 Syftet med social dokumentation
 Aktuella styrdokument och regelverk
 Tillämpning av social dokumentation och olika typer av dokumentation
 Vad innebär det att ha ett socialt synsätt vid social dokumentation?
 Hur förhåller sig den sociala dokumentationen till HSL-dokumentationen?
 Hur ska dokumentationen utformas?
 Hur och vad kan du skriva?
 Etik, värderingar och ett professionellt förhållningssätt
 Olika aktörer
 Rättssäkerhet
 Vikten av att upprätta en fungerande genomförandeplan

Resultat

Resultatet efter genomgångna utbildningar blir att vi får en ännu tryggare personal 
och rättssäkrare hantering av våra brukares insatser.  Efter avslutad utbildning 
kommer personal att kunna introducera nyanställda och vi kommer att få en 
genomgripande och enhetlig hantering av vår dokumentation som i slutändan gynnar 
våra brukare. Eftersom vår personal kommer att känna sig tryggare och få mer 
kompetens ser vi även att den sociala dokumentationen, som är en stor och viktig del 
av arbetet kommer att effektiviseras och frigöra tid till annat. Även i de utmaningar vi 
ser med kompetensförsörjning ser vi utbildningen som ett led i att bidra till 
kompetensutveckling av vår personal som kommer att oss som en seriös och 
attraktiv arbetsgivare som värnar om sina anställda och bidrar till deras utveckling. 
Detta tror vi kommer att gynna oss på så sätt att vi får fler som arbetar kvar längre. 
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Grundkurs och fortsättningskurs för systemförvaltare inom IFO 

Beskrivning

Inom IFO saknas det kompetens för att löpande kunna förvalta och utveckla 
verksamhetssystemet Procapita/Lifecare. Detta innebär att nödvändiga och 
återkommande uppdateringar inte genomförs. Konsekvensen blir att handläggningen 
inte kan genomföras på ett ändamålsenligt och rättssäkert sätt. Den dagliga 
handläggningen drabbas, likaså blir statistiken fel då det inte går att ta fram uppgifter 
från systemet. 

Hittills har en handläggare haft till uppgift att göra ändringar och uppdateringar i 
Procapita. Detta har endast skett i mån av tid. Systemet har på så sätt över tid blivit 
eftersatt. 

Behov

Utbildning och kompetensutveckling är nödvändig för att kunna förvalta systemet. 
Grundkurs och fortsättningskurs genomförs återkommande av Tieto, företaget som 
äger Procapita. 

Syfte

Utbildningarna syftar till att ge nödvändig kunskap så att systemförvaltarna kan göra 
nödvändiga uppdateringar och justeringar i Procapita. 

Resultat

Systemansvaret kommer hädanefter fördelas på tre personer istället för på en. Detta 
förväntas frigöra mer tid. På så sätt minskar också sårbarheten vid semestrar och 
sjukdom. Underhåll av verksamhetssystemet kommer att spara tid för medarbetarna 
och handläggningen kommer bli mer rättssäker. Detta eftersom systemansvaret 
inkluderar att ta fram exempelvis mallar och fraser i syfte att underlätta 
handläggningen. 

Kompetensutveckling ”Ett självständigt liv”

Behov
Boende med särskild service inom LSS står inför stora utmaningar de kommande åren 
när det gäller att hantera antalet sökande till lägenheter med LSS stöd. I nuläget har 
vi en kö till våra boenden där den personen som stått längst har varit i kö sedan mars 
2017. Vi har nått en överenskommelse med LEBO där vi fått s.k. förtur på lägenheter, 
för att på så vis kunna göra stegförflyttningar snabbare för de boende som utvecklats 
så pass mycket att det har förutsättningarna att bo utanför våra LSS boenden 
Kastanjen och Hasselbacken. 

Vi ser dock ett behov av att göra våra deltagare och boende inom LSS mer 
självständiga, eftersom detta kan gör att våra boende skulle kunna göra 
stegförflyttningen betydligt snabbare. Vi behöver ett gemensamt arbetssätt inom 
våra LSS verksamheter, då vi kan minska vårdtyngden och klara annars svåra 
utmaningar. Ett sätt att göra detta på, är att kompetens höja personalen i våra LSS 
verksamheter genom att de utbildas inom ”Ett självständigt liv” vilket förkortas som 
ESL. 

Syfte
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Syftet med ansökan är att personal inom på LSS om ca 50 personer ska kunna 
genomföra ESL utbildning under 2019. Detta innefattar Hasselbacken, Kastanjen 
samt Daglig verksamhet. Genomförandet görs genom att kursledare Eva Borell som 
utbildar i ESL och som tidigare utbildat vår personal inom socialpsykiatrin kommer till 
oss i Lekeberg och har 4 st. utbildningsdagar vilket motsvarar 1 kurs. Eftersom våra 
arbetsgrupper är så pass stora, så genomförs ett av dessa tillfällen på våren 2019 och 
ett på hösten 2019 där Eva har möjlighet att ta emot grupper om 25 st personer. 

Resultat

Kommunen undviker vite på miljonbelopp då vi genom ett gemensamt arbetssätt kan 
göra våra boende mer självständiga.  Ett exempel är där vi redan i dag kan börja 
motivera de personer som tagit stegförflyttningar, till att bo utanför våra ordinarie 
verksamheter. Alltså i satellitboende med närhet till Hasselbacken eller Kastanjen.

Bemanningen kan hållas ner, då vi genom ett gemensamt arbetssätt kan vara 
effektiva i arbetssättet. Arbetsgruppen som utbildas blir mer sammansvetsad och 
jobbar mer lika. Eftersom de boende också är mer självständiga så frigörs tid för 
personal.

Kompetensutveckling ”KBT Grund 1”

Beskrivning

Ett behov av kompetensutveckling finns inom LSS och på Hasselbackens 
gruppboende för att kunna hantera personer med olika beteenden grundat från 
deras olika funktionsnedsättningar/diagnoser.

Flera olika initiativ hos personalen har väckts till kompetensutveckling varav en 
personal har väckt frågan om behov av kompetens inom KBT.

För att möta brukare/boende med annorlunda beteenden behövs ytterligare 
kompetens i personalgruppen, det kan t.ex. vara: utåtagerande, introverta 
beteenden, självskadebeteenden, personer som har relationsproblem mm.

Behov

Det finns ett uttalat behov av ytterligare kompetens inom KBT, Kognitiv Beteende 
Terapi inom LSS, funktionshinderområdet. Det skulle innebära att verksamheten får 
tillgång till en kompetensresurs, som idag saknas, vid bemötande av olika former av 
beteenden. Det skulle kunna leda till en tryggare omvårdnad och ett minskat behov 
av personalresurser för att hantera dessa personer.

Syfte

Att få en personalresurs med KBT-kompetens.

Resultat

Vinsten består i att få en egen personal som kan bistå med handledning till annan 
personal och att göra insatser för personer/brukare som har ett beteende som 
påverkar både dem själva och medmänniskor i deras omgivning. Detta skulle leda till 
en ökad trygghet i omvårdnaden och därigenom ett minskat behov av 
personalresurser.
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Kompetensutveckling - MHFA, Mental Health First Aid 

Beskrivning 

Behovet av att stötta och vägleda personer som mår psykiskt dåligt ingår dagligen i 
arbetet inom LSS, Daglig Verksamhet. Ibland känner personalen att kompetensen 
inte räcker till. I samtal framkommer också att kompetensen hos många andra 
medarbetare i kommunen behöver kompletteras. 

Behov och bakgrund

Karolinska institutet har genom åren forskat och fått fram evidens på att rätt 
bemötande gör att människor tar emot hjälp fortare och kan må bättre av att 
personer runt dem har kunskap om deras ohälsa.

Syfte

Att utbilda 2 personal i MHFA, första hjälpen till psykisk hälsa, som i sin tur kan 
utbilda personal inom omsorg, äldreomsorg och skola i metoder att bemöta och 
stötta människor med psykisk ohälsa i våra verksamheter. 

Resultat

I vår kommun finns ingen med denna utbildning och det vore en investering för 
framtiden att satsa på att utbilda instruktörer som kan utbilda vidare i detta ämne. 
Sjukskrivningar pga. psykisk ohälsa stiger i antal och antalet självmordsförsök hos 
både yngre och äldre ökar. Vi behöver kompetensutveckla oss i att bemöta på rätt 
sätt.

Kompetensutveckling - teckenspråkskurs

Bakgrund och Behov

Under 2018 ansöktes om ekonomiska medel för att kunna genomföra en utbildning i 
teckenspråk till personalgruppen på Kastanjens boende. Nu söker vi ytterligare medel 
för att kunna genomföra utbildningen för några av personalen på Daglig verksamhet 
och Hasselbackens gruppboende. Arbetskraft med kunskaper inom teckenspråk blir 
en alltmer svårrekryterad grupp. Vi har höga kostnader för vikarier som ska arbeta 
med denna målgrupp och även övertidsersättning för ordinarie personal som innehar 
teckenspråkskunskaper. Att öka kunskapen i teckenspråk förbättrar arbetsmiljön och 
leder till minskade kostnader.

Syfte

Syftet med ytterligare en ansökan är att genomföra ett likande koncept för Daglig 
verksamhet och Hasselbackens personalgrupper under året 2019.         Vi hävdar likt 
de som skrevs i behovsbeskrivningen att vi genom att utbilda fler inom teckenspråk 
som kommunikationsmedel gör att vi kan förbereda oss så vi längre fram undviker 
höga kostnader för övertidsersättning på grund av att det saknas personal som kan 
teckenspråk. Att genomföra denna utbildning ger oss en enklare grund att stå på, 
men kan också vara ett sätt att väcka intresse hos medarbetarna till att genomföra 
en längre utbildning längre fram.
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Resultat och kommunens besparing

Kommunen sparar pengar då vi på sikt har fler personal som kan arbeta med döva 
brukare. Arbetsmiljön förbättras för samtliga och sjukfrånvaro undviks.

Kommunen får positiv uppmärksamhet där Lekeberg ses som en god representant 
som vill bygga relationer mellan döv personal och hörande personal. En bättre 
kompetens för att kommunicera med personer som har behov av kommunikation 
med hjälp av teckenspråk ökar välbefinnandet för den enskilde och minskar 
kostnaden för köp av externt tolkstöd.

Kompetensutveckling - Utbildning manuella förflyttningar 

Syfte

Att säkerställa att de utbildningar som arbetsterapeuterna är ålagda att hålla för 
baspersonal, håller hög kvalitet och bidrar till patientsäkerheten. Syftet är även att 
uppfylla kommunens egna krav enligt ”ansvar och kompetens vid förskrivning av 
hjälpmedel” som fastslogs av dåvarande vård- och omsorgsförvaltningen 2010.

Resultat

Förväntat resultat är effektivare planering och genomförande av utbildning för 
baspersonal. Där det går åt mindre tid för den legitimerade personalen att förbereda 
sig inför utbildningarna samt att utbildningarna i sig blir mer evidensbaserade och 
håller högre kvalitet. Det kommer även att påverka daglig handledning av 
baspersonal i svårare förflyttningssituationer. Där den enskilda arbetsterapeuten får 
en stärkt roll och har större möjligheter att snabbt hjälpa till att underlätta 
situationen för den enskilda personen och personalen. 

Kompetensutveckling lyftteknik 

Syfte

Att säkerställa att de utbildningar som arbetsterapeuterna är ålagda att hålla för 
baspersonal, håller hög kvalitet och bidrar till patientsäkerheten. Syftet är även att 
uppfylla kommunens egna krav enligt ”ansvar och kompetens vid förskrivning av 
hjälpmedel” som fastslogs av dåvarande vård- och omsorgsförvaltningen 2010. 
Kravet är att alla som utbildar och förskriver lyft/lyftsele ska ha specialutbildning i 
lyftteknik om minst 3 dagar hos erkänd kursgivare.

Resultat

Förväntat resultat är effektivare planering och genomförande av utbildning för 
baspersonal. Där det går åt mindre tid för den legitimerade personalen att förbereda 
sig inför utbildningarna samt att utbildningarna i sig blir mer evidensbaserade och 
håller högre kvalitet. Det kommer även att påverka daglig handledning av 
baspersonal i svårare förflyttningssituationer. Där den enskilda arbetsterapeuten 
med större kunskap kan säkerställa säker hantering och förflyttning för den enskilda 
personen och personalen. 
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Kompetensutveckling i intygsskrivande för bostadsanpassning 

Syfte

Syftet är att kvalitetssäkra verksamheten genom att säkerställa att intyg innehåller 
rätt information och följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter för att den 
enskilde ska få det underlag till bedömning som en har rätt till. Idag ser intygen 
väldigt olika ut beroende på vilken arbetsterapeut som skrivit intyget. 

Resultat

Lättare för handläggaren att utvinna information från intygen om alla intygen följer 
samma struktur, vilket torde göra handläggningen effektivare genom att det sparar 
tid. Det sparar även tid för arbetsterapeuterna som blir säkrare i sitt intygsskrivande. 
Det ger också ökad patientsäkerhet där alla patienter får samma förutsättningar i 
sina ärenden. 

ExorLive - bildbank och system för träningsprogram, ADL-instruktioner mm. 

Syfte

Syftet med systemet är att arbetsterapeuterna själva ska kunna skapa unika 
träningsprogram och instruktioner utan att behöva vänta på hjälp med bilder från 
tredje part eller behöva klippa och klistra bilder och kopiera upp för att kunna 
anpassa träningsprogrammet/instruktionen. I dagsläget måste arbetsterapeuterna 
antingen få träningsprogram av en fysioterapeut eller klippa och klistra gamla bilder 
som finns på redan utskrivna program. Instruktioner måste göras från grunden och 
ofta kompletteras dessa med egenhändigt ritade streckgubbar. 

Resultat

Förväntat resultat är att arbetsterapeuterna sparar tid på att snabbt kunna sätta ihop 
individuella träningsprogram och instruktioner, vilket ger mer tid till att instruera 
patienten, anhöriga och eventuell personal. Det gör även kommunens rehab-
verksamhet mer trovärdig och representativ när materialet som tillhandahålls är 
professionellt.

Kompetensutveckling/kompletterande utredningsbehov i samband med översyn av 
IFO

Beskrivning

Socialnämnden fattade i samband med ett nämndsammanträde efter sommaren att 
uppdra till förvaltningschefen att göra en översyn av IFO till följd av det stora 
underskott som prognostiserats för årets slut. Därutöver finns en PWC-rapport med 
ett flertal identifierade utvecklingsområden för socialnämnden att arbeta vidare 
med. Områden som PWC pekar på är:

 Organisation och styrning

• Ledarskap och struktur  

• Kvalitet och rättssäkerhet

• Kompetens, kontinuitet och kultur

• Samverkan ur ett barnperspektiv 
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• Arbetsbelastning   

Verksamhetsutvecklare inom socialförvaltning leder i dagsläget projektet med 
översynen och har till sin hjälp enhetschef och två teamledare som bistår med 
nödvändig information om verksamhetens innehåll genom att presentera skriftligt 
och muntligt underlag.  

Syfte

Projektets syfte komma i ordning med identifierade utvecklingsområden som kan 
utläsas ur PWC utvärdering. I skrivande stund göra en kartläggning av IFO:s samtliga 
verksamheter, arbete med att identifiera inom vilka områden det saknas rutiner, 
riktlinjer mm. Därutöver ska förslag på effektiviseringar presenteras i syfte att 
undvika framtida budgetunderskott. Hur kan vi arbeta annorlunda? Används medlen 
på ett effektivt sätt idag? Kan vi utföra en större del insatser i egen regi istället för 
konsulentstödda? Hur kan vi arbeta mer förebyggande för att motverka placeringar? 
Det kan enkelt konstateras att detta är ett oerhört svårt projekt att driva, till stora 
delen, på egen hand.  Utvecklingsmedel ansöks därför till att anordna 
kompetensutvecklande och kompetenshöjande insatser i form av enklare workshops 
tillsammans med en framstående konsult med flera års erfarenhet av liknande 
uppdrag och arbete som socialchef inom fyra olika kommuner. Konsultinsatserna 
syfte även till att få en ökad förståelse för och hitta lösningar i en utmanande 
ekonomisk situation.

Resultat

Trots att Lekeberg är en framåtsträvande och ständigt utvecklande kommun står vi 
ständigt med utmaningen och avsaknaden av specialister inom samtliga områden. 
För att som verksamhetsutvecklare utvidga perspektiven och på sikt bidra till ett mer 
medvetet ekonomiskt tänk är målet att insatserna från konsulten ska bidra till en, i 
största möjliga mån, fullständig översyn med många fler konkreta åtgärder att 
presentera än vad som hade varit fallet utan. Därtill är målet att få med sig verktyg 
att använda i utmaningarna framåt. Eftersom underskottet på IFO drabbat hela 
förvaltningen är översynen prioriterad och en viktig del i arbetet med att få en 
budget i balans för år 2019, vilket blir den stora vinsten i sammanhanget. 

Ekonomisk sammanställning av ansökan

Kostnadsbenämning
Ansökningsbelopp 
(kr)

Medför ansökan ytterligare 
kostnader för vht?

Ytterligare 
kostnader (kr)

Bladderscan BVI6100 67 000 kr1

Utbildning baspersonal 
”Social dokumentation”

125 000 (25 000 * 5 
tillfällen2)  

1 Kostnad enligt inhämtad offert, 2-års garanti och utbildning av personal ingår i det 
offererade priset. 
2 Kostnadsberäkning i enlighet med inhämtad offert. 
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Övriga kostnader 
konsult 10 000 kr3

 Vikariekostnader 
under utbildning 
292 320 kr4

Totalt: 427 320 kr

 Grundkurs för 
systemansvarig och 
systemförvaltare i 
Procapita. Tre personer.

Kursavgift 7500 
kr/person = 22 500 
kr

Kostnader för 1 
hotellnatt á ca 2000 
kr/person och 
transport Örebro - 
Stockholm t o r ca 
800 kr/person = 
8400 kr.

Totalt: 30 900 kr.   

Fortsättningskurs för 
systemansvarig och 
systemförvaltare i 
Procapita. Tre personer.

 Kursavgift 7500 
kr/person=22500 kr

Kostnader för 1 
hotellnatt á ca 2000 
kr/person och 
transport Örebro - 
Stockholm t o r ca 
800 kr/person = 
8400 kr.

Totalt: 30 900 kr.   

Utbildning ESL 
vårterminen 2019

4 utbildningsdagar 
för 25 personer = 65 
000 kr 

Vikariekostnader för 
25 personer = 150 
000 kr 

  

3 4 hotellnätter samt tågbiljetter. 
4 Enligt beräkningar från ekonomicontroller
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Utbildning ESL 
höstterminen 2019

4 utbildningsdagar 
för 25 personer = 65 
000 kr 

Vikariekostnader för 
25 personer = 
150000 kr 

Totalt: 430 000 kr

Grundkurs KBT

Orienteringskurs

8 600 kr

Kurskostnad grund 1 
29 500 kr

Totalt: 38 100 kr

MHFA, Mental Health 
First Aid

Instruktörsutbildning 

2 * 19 500 kr = 
39 000 kr

Hotell- och 
resekostnader = 
10 000 kr

Totalt: 49 000 kr. 

Teckenspråkskurs

4 utbildningsdagar 
för 8 personer = 8 
000 kr  

Vikariekostnader för 
8 personer = 20 000 
kr  

Totalt: 28 000 kr

Utbildning manuella 
förflyttningar för 3 
arbetsterapeuter 3 * 9 800 kr = 

Totalt: 29 400 kr

Utbildning lyftteknik för 
4 arbetsterapeuter 4 * 7 350 kr = Totalt: 

29 400 kr

Utbildning i 
intygsskrivande för 
bostadsanpassning för 

5 * 2000 kr =

Totalt: 10 000 kr
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samtliga 
arbetsterapeuter 

ExorLive - bildbank och 
system för 
träningsprogram, ADL-
instruktioner mm. Totalt: 2000 kr/ år 2000 kr/år efter 2019 

Kompetensutveckling 
med konsult Totalt: 64 800 kr5 

Totalt för samtliga insatser: 1 236 820 kr. 
Socialförvaltningen ledningsgrupp utreder även möjligheterna att ansöka om 
utvecklingsmedel för följande insatser vid ett senare tillfälle:

 Digital läkemedelssignering
 Möjlighet att koppla på oss till Örebro kommuns lär-plattform för 

webbutbildningar
 El-cyklar

LEKEBERGS KOMMUN
 

Socialförvaltningens ledningsgrupp 

genom Tomas Andersson, tf. socialchef

5 Enligt mottagen offert, omfattning 72 timmar. 
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Protokoll 2018-12-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Trollkarlen Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén  (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §151

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-10

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-10

Datum för överklagan 2018-12-11 till och med 2019-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-12-10

Justerare signatur

§151 - Utvecklingsmedel 2019 (KS 18-620)
Ärendebeskrivning

I MER-plan 2019 som Kommunfullmäktige beslutade om i november, finns en avsättning om 
5 894 tkr till utvecklingsmedel. Dessa extra resurser är till för bland annat tekniska 
hjälpmedel i välfärden, utredningar och kompetensutveckling. För att få möjligheten att 
utnyttja de avsatta resurserna redan i början av 2019, öppnade Kommunstyrelsen upp 
möjligheten att ansöka om dessa redan från och med Kommunstyrelsesammanträdet i 
november 2018.

Hittills har Kommunstyrelsen beslutat om att tilldela 1 343 tkr till olika utvecklingsprojekt 
2019, så kvar att fördela finns i dagsläget 4 551 tkr.

Nu har ytterligare ansökningar lämnats in för beredning och till Kommunstyrelsen den 18 
december föreslås följande ansökningar att beviljas:

- Ansökan om utvecklingsmedel för att uppnå en kostnadseffektivare skolskjutsverksamhet 
genom nytt arbetssätt, 750 tkr

- Ansökan om utvecklingsmedel från Socialförvaltningen gällande flera olika 
effektiviseringsområden, där största delen handlar om kompetensutveckling, 1 237 tkr.

- Ansökan om utvecklingsmedel AMI, fortsättning av praktikhandledarutbildning, 271 tkr.

Om Kommunstyrelsen antar förslaget om totalt 2 258 tkr, så finns ytterligare 2 293 tkr kvar 
att fördela inom de för 2019 avsatta utvecklingsmedlen.

 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beviljar följande ansökningar om totalt 2 258 tkr med finansiering från 
medel avsatta för utveckling 2019:

Ansökan om utvecklingsmedel för kostnadseffektivare skolskjutsverksamhet, 750 tkr
Ansökan om utvecklingsmedel för fortsättning av praktikhandledarutbildning, 271 tkr

Sida 3 av 4Sida 156 av 230



Protokoll 2018-12-10

Justerare signatur

Ansökan om utvecklingsmedel för flera olika effektiviseringsområden inom 
Socialförvaltningen, 1 237 tkr

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Anette Bergdahl (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggningen eller beslutet i ärendet.

 

Beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Beslut om utvecklingsmedel 2019 - (66138)
 Ekonomisk sammanställning utv.medel 181218 - (66143)
 KUB-ansökan om utvecklingsmedel för kostnadseffektivare skolskjutsar - (66137)
 Ansökan om utvecklingsmedel AMI, praktikhandledarkurs 2019 - (65614)
 Ansökan om utvecklingsmedel socialförvaltningen 2019 - (65612)
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Tjänsteskrivelse 2018-10-31 1 (1)

Dnr: KS 18-534

   

Tjänsteskrivelse

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun beslutar varje år om ekonomiskt stöd till 
olika organisationer. Dessa riktlinjer är till för att underlätta hanteringen kring 
detta stöd och tydliggöra syftet med stödet. Kommunstyrelsens stöd till 
organisationer syftar till att stötta verksamheter vars arbete gynnar Lekebergs 
kommun och dess invånare. Föreningens eller organisationens arbete ska ha en 
tydlig och positiv påverkad på kommunen och dess invånare.

Två ansökningar har inkommit:
- Örebro Läns Nämndemannaförening – 2 700 kr
- Örebro rättighetscenter – 5 000 kr

Varav enbart den från Örebro rättighetscenter uppfyller de regler som 
kommunstyrelsen har beslutat om. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beviljar 5 000 kr i organisationsstöd för 2019 till Örebro 
rättighetscenter

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Gustav Olofsson
Kommundirektör Administrativ chef
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Fastställd av: Kommunstyrelsen 
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Riktlinjer för Organisationsstöd  
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Riktlinje 2 (4) 
 

 

Lekebergs styrdokument 

Policy – Normerande dokument som klargör Lekebergs kommuns hållning 
Program – Dokument som klargör inriktning och metoder för att nå Lekebergs kommuns mål 
Plan – Innehåller en tydlig beskrivning vad som ska göras och när det ska göras 
Riktlinje – Rekommenderat sätt att agera  
Regler – Absolut gräns och ska-krav   

 

 

Innehållsförteckning 

1 Syfte ........................................................................................................................ 3 

2 Regler för att söka organisationsbidrag ................................................................. 3 

2.1 Vem kan söka? ................................................................................................ 4 

2.2 Hur söker man? .............................................................................................. 4 

2.3 När söker man? .............................................................................................. 4 
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Riktlinje 3 (4) 
 

 

 

1 Syfte 
Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun beslutar varje år om ekonomiskt stöd 
till olika organisationer. Dessa riktlinjer är till för att underlätta hanteringen 
kring detta stöd och tydliggöra syftet med stödet.     

Kommunstyrelsens stöd till organisationer syftar till att stötta verksamheter 
vars arbete gynnar Lekebergs kommun och dess invånare. Föreningens eller 
organisationens arbete ska ha en tydlig och positiv påverkad på kommunen 
och dess invånare.  

Stödet ska inte konkurrera eller komplettera de föreningsbidragen som kultur- 
och bildningsnämnden hanterar varje år utan är helt avskilt från dessa.  

I varje års MER-plan (internbudget) beslutar kommunstyrelsen om storleken 
på summan som ska avsättas till organisationsstöd och på detta sammanträde 
bör också separat beslutsärende behandlas kring fördelningen av medlen.  

 

 

2 Regler för att söka organisationsbidrag 
 En digital ansökan ska vara inkommen till Lekebergs kommun senast 1 

oktober året för ansökningar gällande nästkommande års verksamhet.  

 Till ansökan ska bifogas ett årsmötesprotokoll med 

verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och årsbokslut. Utöver det 

kan organisationen behöva lämna in kompletterande uppgifter om 

kommunen anser det nödvändigt 

 Ansökan som inkommit efter ansökningstidens utgång behandlas inte  

 Bidrag utbetalas endast via konto. 

 En rapport med uppföljning av föreningens verksamhet och ekonomi 

ska skickas in efter att bidraget har förbrukats 

 Bidrag beviljas inte för verksamhet, för vilken kommunen lämnar 

bidrag till via andra avtal eller bidragssystem. 

 För att beviljas bidrag krävs att organisationen är registrerad i Sverige 

och innehar ett organisationsnummer.  
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Riktlinje 4 (4) 
 

 

 

2.1 Vem kan söka? 
Alla organisationer som efterföljer reglerna ovan och på ett eller annat sätt 
gynnar Lekebergs kommun och dess invånare med sitt arbete. Organisationen 
behöver inte ligga i Lekebergs kommun men deras arbete måste på ett eller 
annat sätt gynna kommunen.  

2.2 Hur söker man? 
Ansökan med bifogade handlingar skickas digitalt till kommunens e-post  

2.3 När söker man? 
Sista ansökningsdag är 1 oktober varje år.  
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Från: infolekeberg@Lekeberg.se
Till: kommunstyrelsen@Lekeberg.se
Cc:
Bcc:
Ärende: VB: Ansökan organisationsstöd
Skickat: 2018-09-20 13:33:08
Bilagor: Organisationsstöd Örebro Rättighetscenter.pdf; 20180314
Årsmötesprotokoll verksamhetsår 17.pdf; Årsrapport 2017.pdf; Revisionsberättelse
ÖRC.pdf; Verksamhetsberättelse 2017 med sign.pdf
Inbäddade bilagor: image001.jpg

Från: Petra Elb [mailto:petra.elb@rattighetscenter.se]
Skickat: den 20 september 2018 13:26
Till: Information Lekeberg <infolekeberg@Lekeberg.se>
Ämne: Ansökan organisationsstöd

Hej!

Örebro Rättighetscenter vill ansöka om organisationsstöd på 5000 kr. Bifogat i mailet
hittar ni ansökan med plan för bidraget, verksamhetsberättelse för 2017,
årsmötesprotokoll för verksamhetsår 2017, årsrapport för 2017 samt revisionsberättelse
för 2017.

Vid frågor eller begäran av kompletteringar kontakta Petra Elb, verksamhetsansvarig på
petra.elb@rattighetscenter.se eller 019-18 40 17.

Vänliga hälsningar

logga_rattighetscenter_color_rgb_liten

Petra Elb
Verksamhetsansvarig

Slottsgatan 13A, 703 61 ÖREBRO
Tel: 019-18 40 17
SMS: 076-006 20 42
E-post: petra.elb@rattighetscenter.se
webbplats: rattighetscenter.se
Facebook: facebook.com/orebrorattighetscenter
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Ansökan om organisationsstöd för Örebro Rättighetscenter 
Örebro Rättighetscenter är en ideell förening som driver en antidiskrimineringsbyrå 
med verksamhet i hela Örebro län. Föreningen arbetar för att uppmärksamma och 
motverka diskriminering inom alla samhällsområden, såväl på individnivå som på en 
övergripande strukturell nivå. Arbetet bidrar till att diskrimineringslagstiftningen 
omsätts i praktiken samt att kunskapen om diskriminering ökar.   
 
Våra uppdrag är att: 
 

 Erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd i frågor som rör diskriminering 
och likabehandling samt hjälpa enskilda som utsatts för diskriminering att få 
upprättelse. 
 

 Arbeta för att öka kunskapen kring diskriminering och alla människors lika 
värde genom utbildning och informationsinsatser. 
 

 Skapa opinion kring diskriminering och likabehandling samt synliggöra och 
påverka strukturer i samhället som är diskriminerande och utesluter vissa 
grupper av människor. 

 
Som en del i Rättighetscenters opinionsbildande arbete arrangerar vi varje år 
föreläsningar, seminarier och evenemang för allmänheten. Örebro Rättighetscenter 
verkar för att individen blir väl förtrogen med sina rättigheter och skyldigheter och de 
demokratiska pelarna som vårt samhälle vilar på. Under de senaste åren har vi sett en 
ökad förfrågan på våra utbildningar och som ett led i att möta denna förfrågan vill vi 
arrangera en föreläsning för invånarna i Lekeberg.  
 
Om insatsen (syfte, mål och aktiviteter) 
Målet med vår verksamhet är att vara med och skapa ett samhälle där ingen utsätts för 
diskriminering eller kränkande behandling. För att nå detta mål är det därför viktigt att 
arbeta förebyggande mot diskriminering genom utbildning och informationsspridning.  
 
År 2017 var etnisk tillhörighet den vanligast anmälda diskrimineringsgrunden till 
Örebro Rättighetscenter. Även bland anmälningarna till diskrimineringsombudsmannen 
är diskriminering kopplat till etnisk tillhörighet vanligt förekommande och 
diskrimineringsgrunden var den näst vanligaste anmälda diskrimineringsgrunden år 
2017 (710 anmälningar). 1 
 
Vi vill att invånarna i Lekebergs kommun ska få en ökad förståelse för hur etnisk 
diskriminering uppstår och vilka rättigheter och skyldigheter som 
diskrimineringslagstiftningen ger. Genom att känna till sina rättigheter så har en också 
kunskap att utkräva dem när de kränks. 
 
Örebro Rättighetscenter vill därför under våren 2019 genomföra en kostnadsfri 
föreläsning för allmänheten om diskrimineringslagens skydd mot etnisk diskriminering. 
Syftet med föreläsningen är att Lekebergs invånare lättillgängligt ska få tillgång till 

                                                
1 Diskrimineringsombudsmannen (DO) Årsredovisning 2017, diarienummer LED 2018/97, 
handling 1, s. 58. 
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information om sina rättigheter men också mer kunskap om när en kan vända sig till 
Rättighetscenter för att få stöd. 
 
Målet är att deltagarna, efter föreläsningen ska; 

 ha kunskaper i diskrimineringslagen och dess rättighetsskydd, med särskilt 
fokus på etnisk diskriminering. 

 ha kunskap om vart de kan vända sig om de själva, eller personer i deras 
omgivning, utsätts för diskriminering eller kränkande behandling. 

 
Föreläsningen kommer ske i samarbete med något av studieförbunden i Lekeberg, för 
att få input från en förening som dagligen arbetar lokalt i kommunen. Vi ser det som 
essentiellt att föreläsningen är kostnadsfri för deltagarna samt öppen för allmänheten 
för att så många som möjligt ska kunna ta del av informationen. För att möjliggöra det 
söker vi därför organisationstöd på 5000 kr från Lekebergs kommun. 
 
Budget 
Föreläsningsarvode  3000 
Resekostnad   200 
Marknadsföring   1000 
Lokalhyra    500 
Övriga kostnader  300 
 
Totalt:    5000 
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Örebro Läns Nämndemannaförening

Till kommunstyrelsen i
Lekeberg kommun
716 81 Fjugesta

2018-05-07

ANKOM

2018 -05- 0 9

Ansökan om bidrag med 2 700 kr

Örebro läns nämndemamiaförening ansöker härmed om bidrag för år 2018. 1 Lekebergs
kommun finns 3 nämndemän i tingsrätt som utses av kommunfullmäktige. Vi söker bidrag för
de nämndemän som fullmäktige i Lekebergs kommun utser.

Vi arbetar med att bredda vår kompetens inom allt som kan kopplas till de beslut vi fattar i
domstolarna. Det kan röra sig om från förundersökningar till dom, barn som far illa, problem i
familjer, placering av barn, bakgrunder till eko brott, psykiatri, kvinnofridskränkningar,
narkotika och drog-problematik som kopplas till brottslighet mm
Vi arbetar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet och för att det ska
fattas så kloka och väl underbyggda beslut som möjligt i våra domstolar.
Nämndemannasystemet är grundläggande i den svenska rättsstaten och är alltjämt lokalt
förankrat genom nänmdemännen.
Föreningen är mycket aktiv och pengarna kommer att användas till studiebesök och
kompetensutveckling av nya och gamla nämndemän.
Förra året bidrog de flesta kommunerna i Örebro län och regionen till vår verksamhet. Det är
vi mycket tacksamma för och känner oss förvissade om att detta lett till att ännu bättre beslut
har fattats i våra domstolar.

Domstolsverket lämnar inte bidrag till vår verksamhet utöver det som rör själva domstolarna.

Tack på förhand!

Bankgiro 620-1727

Bilaga: Verksamhetsberättelse 2017

Med vänliga hälsningar

åwcé ̂ ^m^
Carola Johansson

ordförande
Franz Maretta
kassör

Örebro Läns
Nämndemannaförening

Carola Johansson

Drottninggatan 51
073-057 69 03
702 22 Örebro
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Örebro Läns Nämndemannaförening

Verksamhets erättelse 2017

St relse och andra funktionärer
Carola Johansson

Göran Gustavsson

Eva Törnblom-Pettersson

Karin Einarsdotter-Carlén
Birgitta Daréus
Göran Wall

Lisbeth Billgren
Elisabeth Sundström

Inger Högström-Westerlin.(
Margaretha Rosberg

ordförande

vice ordförande

kassör

sekreterare, webbansvarig
vice sekreterare

reseansvarig
studieorganisatör

medlemsvärvaransvar:a

resean^varig

Annika Andersson

Tony Oscarsson
Gun Kornbtad

Eghbal Kamran

Barbro Klaeson
Margareta Gunhamre
Christina Dicksen

Hans Bengtsson
Manfred Barenfeld

revisor

revisor

vice revisor

ice revisor

valberedning, ordf
valberedning
valberedning
valberedning
valceredning

St relsen

Under året har vi haft 12 protokollförda styrelsemöten.

Januari 2017
Sida l
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Aktiviteter

8 februari föreläsning med Sven Å Christianson om minnespsykologi. Det
var 18 medlemmar som följde med i den buss vi anordnade till Eskilstuna.
De som var med inte bara lyssnade utan fick ta aktivt delta under
föreläsningen.

l febru ri föreläsning med Tony Möörk kriminaltekniker. Temat var "Spår
- frän brott till domstol". Tony gick igenom ett riktigt fall - ett mord - och
visade hur de jobbat, vilka steg de tagit i utredningen och vad resultatet blev.
Det var 22 st, som deltog på föreläsningen.
4 m rs seminarie om "Brottsoffer på nätet". Seminariet var ett projekt
genom NRF och genomfördes med Region 4 (Värmland, Västmanland,
Uppsala, Enköping-Häbo). Om juridiken kring näthat föreläste Elisabeth
Pettersson/Frida Nyrén, Juridikinstitutet, Stockholm och om Kränkning-
förtal-förolämpning föreläste Karl Dahlstrand, Universitetslektor, Lund.
Det var 40 st. nämndemän som deltog på seminariet och det var mycket
intressant och lärorikt. Staffan från tidningen Nämndemannen var också
med under dagen.
9 m rs årsmöte Chefsrädman Anders Domert inledde med information

från tingsrätten. Han tryckte också på att nämndemannen är mycket
uppskattade. Vi serverades en god buffé efter årsmötesförhandlinqarna
och sedan visade Olof Björk, tidigare nämndeman en film från sin resa til!
Iran. Det var 31 medlemmar som deltog på årsmötet.
27_äfi£lLstudiebesök på häktet i Örebro. Vi blev mycket val mottagna av
häkteschefen och en kriminalvårdsinstruktör och fick mycket intressant
information och även en rundvandring i lokalerna. Det var 26 st. som
deltog under kvällen.

9 mai föreläsning med Peter Springare, utredare hos polisen i Örebro.
Peter gav oss sin syn på polisens arbete och dess organisation. Det var 25
medlemmar som deltog denna gång.
7 september studieresa till Rättsmedicinal verket och Kammarrätten i

Göteborg. På Rättsmedrcinalverket deltog en representant från varje
yrkeskategori som genomför rättspsykiatriska undersökningarna och
berättade hur dessa går till. På Kammarrätten berättade tre personer om
både KR arbete samt den digitalisering de utnyttjar där. Det var 19 st.
medlemmar med på resan.
5 oktober föreläsning av Maja Holmgren Wiberg om Asperger syndrom.
Det var en mycket intressant kväll och Maja berättade hur hennes liv har
varit jobbigt många gånger eftersom hon har en funktionsvariation som
inte de "normalstörda" har. Det var 16 medlemmar som lyssnade på Maja.
21 ktober föreläsning om hedersrelaterat våld och förtryck. Maria
Hagberg föreläste och hon var mycket kunnig om hedersvåld och gav oss
en intressant förmtddag^Til|förel^sningen var avdelningarna i Region 4
Januari 2017 Sida 2
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inbjudan och det kom 5 st. från Värmland och 5 st. från Enköpin^-Håbo.
Totalt var vi 37 st. som deltog.
7 december adventsfika på Margareta festvåning i Örebro. Kvällen
inleddes med att en kör från Kart Johan skolan sjöng adventssånger och
under kvällen hade vi också ett medlemsmöte där set framkom många
intressanta uppslag som vi kommer ha användning för.

I januari skulle vi ha haft en föreläsning om minnespsykologi med Magnus
Lindgren. Vi stäilde in denna föreläsning eftersom vi blev inbjudna til!
Eskilstuna till föreläsning i samma ämne.
Vi ställde in en föreläsning i november om LVM, LFT, LVU och SoL och
kommer återkomma med den föreläsningen vid ett senare tillfälle,

Medlemmar

Föreningen hade vid årets sl^t 111 st, medlemmar, 3 st. av dessa var
intressemedlemmar och 4 st. stödmedlemmar, de som tidigare varit
nämndemän.

Övrigt

Under december fick vi beslut från Särskilda Åklagarksmmaren att
Förundersökningen gällande Trolöshet mot huvudman mot tidigare
ordförande Bo Sjöberg har lagts ned.
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Slutord

Vi tackar för förtroendet att få leda föreningens verksamhet.

Styrelsen har fått många tacksamma kommentarer från medlemmar,
vilket naturligtvis har inspirerat oss och gett oss glädje i vårt arbete.

Vi hoppas på ett nytt givande och intressant år och önskar den nya
styrelsen Lycka till!

Styrelsen för Örebro Läns Nämndemannaförening

^w? ̂ ^^y
Carola Johansson

ordförande

- ^^^-
öran Q6stavsson

Jce ordförande

Cc^"" C^ Vt/^ctcTT^É^U^-
Karin Einarsd-tter-Carlén

sekreterare

'y é <^ "<- ^-tö-^g^^. ^
Birgitta Daréus
vice sekreterare

c
f ^ o

61^ .^^•;
Eva Törnblcjm-Pettersso

kassör studieorganisatör

Ä/^^ ̂̂ Jb̂ ^w
Elisabeth Sundström

m-. dlemsvärv^ransv-rig

^^^^(
Sfiran Wall

reseansvarig

A-^/^y //^ (///^ÅJ^
Inger Höggtrom-Westerling ^
reseansvarig

.. y< .<^»^<^<
Margaretha Rosberg

Januari 2017
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Tjänsteskrivelse - Inkomna underhållsplaner från LeKo 
och LeBo

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen begärde på möte den 13 februari att de kommunala bolagen 
Lekebergs Kommunfastigheter AB (LEKO) och Lekebergs Bostäder AB (LEBO) skulle 
inkomma med underhållsplaner som beskrev det invändiga och utvändiga
underhållsbehovet över tid, samt kostnadsuppskattningar för redovisade åtgärder, 
för de fastigheter som kommunen hyr av LEBO/LEKO.

1 Bakgrund
I samband med att samtliga hyror som kommunen betalade till LEBO/LEKO höjdes 
med 2% 2018 ville kommunstyrelsen få en större inblick i bolagens planering för och 
uppföljning av underhållsåtgärder. Bolagen har nu inkommit med sina 
underhållsplaner enligt Kommunstyrelsens begäran.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen har tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Windal
Kommundirektör Handläggare
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I-^kebergsBostädef AB
LEKEBERGS KOMMUNFASTIGHETER AB

Till

Lekebergs Kommun

Kommunstyrelsen

71681 FJUGESTA

ANKOM
Datum

2018-11-07

Svar be äran om underhålls laner KS 28-2018.

Refererande till ovannämnda begäran översänder vi aktuell underhållsplan för kommunens
verksamhetslokaler med kommentarer

Med vänlig hälsning

LEKEBERGSBOSTÄDER AB/
LEKEBERGS KOMMUNFASTIGHETER AB

Sören Skårsjö
VD

Postadress

LekebergsBostäder AB
Bangatan 7
71631 FJUGESTA

Besöksadress

Storgatan 31

71630Fjugesta

Telefon

0585-487 00 vx
Direkttelefon

0585-488 52

Hemsida

Mobil

070-382 71 26
www.lekebergbostader.se
E-post adres

soren. skarsjo@lekeberg. se
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Kom letterandeu l snin ar och exem el underhålls lan.

Det totala underhållsutrymmet beräknas att minska de kommande åren eftersom
låneräntorna förväntas att stiga till mer normala nivåer.

Exem el på underhållsintervall:

• Takbeläggning papp

• Takbeläggning lertegel
• Fönsterbyte

• Fönstermålning

• Fasadmålning

• Rörstammar

• Vattenburna värmesystem
• Ytskikt lokaler

25 år

40 år

50 år

10 år

10 år

50 år

50 år

20 år
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Underhållsplan 2019-2023
Lekebergs Kommunfastigheter AB

3110 Norrgårdens fsk

3120 Tulpanens fsk

3130 Tummelitem fsk

3150 Appelgården

3180 Berga fsk

3200 Sörgårdens fsk

Yttre underhåll

Inre underhåll

Yttre underhåll
Inre underhåll

Yttre underhåll

Inre underhåll

Yttre underhåll
Inre underhåll

Yttre underhåll

Inre underhåll

Yttre underhåll
Inre underhåll

2019

30 000,00 kr

30 000,00 kr

30 000,00 kr

l 000 000,00 kr
50 000,00 kr

150 000,00 kr
50 000,00 kr

2020

150 000,00 kr
50 000,00 kr

100 000,00 kr
30 000,00 kr

160 000,00 kr
30 000,00 kr

100 000,00 kr

50 000,00 kr

2021

50 000,00 kr

30 000,00 kr

30 000,00 kr

50 000,00 kr

50 000,00 kr

2022

50 000,00 kr

30 000,00 kr

30 000,00 kr

50 000,00 kr

50 000,00 kr

50 000,00 kr

202;

50 000,00 kr

30 000,00 kr

30 000,00 kr

25000,00kr

50 000,00 kr

150 000,00 kr
50 000,00 kr

3210 Äventyret fsk Yttre underhåll

Inre underhåll

3220 Lär-Kan fsk

3310 Lekebergsskolan

Yttre underhåll

Inre underhåll

Yttre underhåll

Inre underhåll

5 000 000,00 kr
2 000 000,00 kr

3 000 000,00 kr
4 000 000,00 kr

3 000 000,00 kr
4 000 000,00 kr

3000000,00kr 2000000,00kr
4 000 000,00 kr l 000 000,00 kr
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3320 Tulpanens skola Yttre underhåll

Inre underhåll

3330 Mullhyttans skola Yttre underhåll

Inre underhåll

50 000,00 kr

600 000,00 kr
50 000,00 kr

50 000,00 kr

100 000,00 kr
50 000,00 kr

100 000,00 kr
50 000,00 kr

3340 Hidinge skola

3410 Oxelgården

3450 Hasselbacken

Yttre underhåll

Inre underhåll

Yttre underhåll

Inre underhåll

Yttre underhåll

Inre underhåll

50 000,00 kr
150 000,00 kr
50 000,00 kr 100 000,00 kr

50 000,00 kr

50 000,00 kr

100 000,00 kr

3580 Käppen Yttre underhåll
Inre underhåll

3590 Stationshuset Yttre underhåll

Inre underhåll l 000 000,00 kr
500 000,00 kr

SUMMA

Reserverat oförutsett

TOTALT

50 000,00 kr

50 000,00 kr

100 000,00 kr

3510 Kommunhuset Yttre underhåll

Inre underhåll 1000000, 00kr 1000000, 00kr 1000000, 00kr 1000000, 00kr 1000000, 00kr

11090000, 00kr 9570000, 00kr 8460000, 00kr 8460000,00kr 4585000,00kr

910000, 00kr 1430000, 00kr 1540000, 00kr 1540000, 00kr 5415000, 00kr

12000000,00kr 11000000,00kr 10000000,00kr 10000000,00kr 10000000,00kr
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LekebergsBostäder AB
Objekt Fastighet

3190 Mullhyttansfsk Yttre underhåll
Inre underhåll

2019 2020

30 000,00 kr 30 000,00 kr

2021

150 000,00 kr
30 000,00 kr

2022 2023

30 000,00 kr 30 000,00 kr

3420 Linden Yttre underhåll
Inre underhåll 50000,00kr 100000, 00kr 100000, 00kr 100000,00kr 100000,00kr
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Kommentarer till underhållsplan Lekebergs kommunfastigheter
AB.
Periodiskt underhåll
Med periodiskt underhåll avses sådana åtgärder som är naturligt förekommande med olika intervall
under en byggnads livslängd.

I bolagets fastighetssystem, Strifast, återfinns den modul som bolaget använder för att följa och planera
kommande underhållsåtgärder.

Med Strifast Underhåll har bolaget ett komplett system för underhållsplanering av lägenheter, lokaler,
och byggnader (d. v. s. inre och yttre underhåll). Genom att använda systemets analysmöjligheter kan en
underhållsplan skapas för valftitt antal år, med kostnadsspecifikation för varje enskilt år.

Underhållsplanen utgår från att varje lägenhet/lokal är kopplad till ett antal återkommande
underhållsåtgärder. Varje åtgärd är sedan kopplad till en teoretisk livslängd, d.v. s. ett underhållsintervall.
Samma typ av åtgärd kan ha olika underhållsintervall beroende på det underliggande materialet,
exempelvis har en plastmatta i ett badmm en kortare teoretisk livslängd än ett klinkrat badrumsgolv.

De olika livslängderna utgår ifrån SABOs beräknade underhållsintervall och prissätts årligen med
utgångspunkt i REPABs prislista.

Med utgångspunkt i den underhållsplan som systemet genererar görs en inventering av faktiskt behov. Å
ena sidan kan en underhållsåtgärd som faller ut enligt systemet vara omotiverad (d. v. s. den faktiska
livslängden har visat sig längre än den teoretiska). I ett sådant fall åsätts åtgärden en längre livslängd och
faller ut vid ett senare år. Å andra sidan kan underhållsbehov uppstå tidigare än vad som beräknats. Dessa
blir då prioriterade.

Det kan även finnas andra skäl där man gör avsteg från underhållsplanen. Exempelvis kan det finnas
beslut om totalrenovering av en fastighet inom något eller några år. I dessa fall kan beslut fattas om att
slguta enskilda underhåUsåtgärder framåt för att istället kraftsamla vid ett tillfälle (då detta ger en
effektivare hantering såväl praktiskt som ekonomiskt). Det kan även vara omvänt förhållande att man
tidigarelägger underhåll i samband med en renovering. Denna typ av avsteg från underhållsplanen är
således strategiskt motiverat.

Det underhåll som slutligen budgeteras för det kommande året är således avhängigt av ovanstående
faktorer och den ekonomiska styrka bolaget har.

Vissa år finns helt enkelt inte ekonomiska resurser att klara av allt underhåll enligt ovan. I dessa fall
måste bolaget prioritera. På samma sätt kan det budgeterade underhållet utökas om det ekonomiska
utfallet ett enskilt år ger utrymme (exempelvis ett varmt och snöfattigt år då kostnader för värme och
snöröjning understiger budgeterade kostnader).

Till resonemanget ovan bör även nämnas att även om bolaget under hösten ser att det ekonomiska utfallet
under året kan tillåta ytterligare underhållsåtgärder så finns det alltid en tidsfaktor som styr när
åtgärderna de facto kan utföras. I en högkonjunktur kan ledtiderna från beställning till utförande ibland
vara långa.

Som framgår i ovanstående resonemang är underhållsarbetet i ett fastighetsbolag en ständigt levande
fråga där prioriteringar och anpassningar till ekonomiska förutsättningar fortlöpande måste göras i syfte
att få ut så stor ekonomisk effektivitet av varje satsad krona.

I nedanstående uppställning har vi försökt att åskådliggöra underhållsprocessen såsom den beskrivits
ovan.
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Bttopp
Underhältsplan 1000

Behovsanalys:

- Framflyttat underhäll -75

+TidigareEagt underhäll 65

Bedömt underhältsbehov 990

Budgetutrymme UH 950

Beslutade åtgärder

Framflyttade UH-itgäfder

Utvidgat underiiillsutrymme

m a a positvt ekonomiskt

utfall (t ex lägre värmekost) 70

Beslutade åtgärder

Utvidgat UH-utrymme

Tota II utfört UH

Exempel på Underhållsprocessen

Periodiskt underhåll VS reparationer och oplanerat underhåll
I det ovanstående beskrivs bolagets arbete med det periodiska underhållet, d. v. s. sådana åtgärder som är
naturligt förekommande under en byggnads livslängd.

Varje år budgeterar bolaget även för reparationsåtgärder (d. v. s. underhållsåtgärder som exempelvis
uppstått p g a av skador på fastigheten). Den faktiska kostnaden för reparationer varierar naturligt mellan
åren då de är svåra att förutsäga till storlek och omfattning.

Reparationer kan vara av fastighetskritisk karaktär (exempelvis en takläcka, som om den inte åtgärdas
riskerar att leda till ytterligare skador) eller av mindre fastighetskritisk karaktär (d. v. s. sådant som inte
förvärrar skadan om det inte åtgärdas omgående).

I samband med en fastighetskritisk skada övervägs huruvida det är ekonomiskt försvarbart att
tidigarelägga ett underhåll. Räcker det att vi lagar läckan eller skall vi byta hela taket nu vilket är planerat
att bytas om två år?

I samband med en "mindre" fastighetskritisk skada övervägs humvida man kan skjuta på åtgärden till
dess att det planerade underhållet skall göras (då det ger en högre effektivitet att ta allt samtidigt). Skall
vi åtgärda den "estetiska skadan" på fasaden nu (till ett högre pris) eller skall vi vänta till nästa ar då vi har
ett planerat fasadbyte och därmed få ett lägre pris.

Fastighetsbolag skiljer således på reparationer och (periodiskt) underhåll. Som framgår av ovanstående
resonemang kan dock utfallet av "reparationer" ha en väsentlig påverkan på utfallet av det planerade
underhållet.

Sammanfattning
Bolagets underhållsplan påverkas fortlöpande av en mängd faktorer. Detta innebär, tillsammans med det
faktum att bolagets resurser är ändliga, att bolaget fortlöpande måste prioritera och göra avvägningar i
dessa frågor.

Av denna anledning följer bolagsledningen löpande utfallet av reparations- och underhållsåtgärder. Med
utgångspunkt i detta görs sedan omprioriteringar och justeringar av underhållsplanen.
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Protokoll 2018-12-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Trollkarlen Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén  (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §156

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-10

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-10

Datum för överklagan 2018-12-11 till och med 2019-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Protokoll 2018-12-10

Justerare signatur

§156 - Inkomna underhållsplaner från LeKo och LeBo (KS 18-896)
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen begärde på möte den 13 februari att de kommunala bolagen Lekebergs 
Kommunfastigheter AB (LEKO) och Lekebergs Bostäder AB (LEBO) skulle inkomma med 
underhållsplaner som beskrev det invändiga och utvändiga underhållsbehovet över tid, samt 
kostnadsuppskattningar för redovisade åtgärder, för de fastigheter som kommunen hyr av 
LEBO/LEKO.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Arbetsutskottets behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar bifall till liggande förslag till beslut samt föreslår ett 
tilläggsyrkar i form av en punkt 2 enligt följande formulering:

Kommunstyrelsen ser behovet av utveckling av bolagens underhållsplaner. Kommunstyrelsen 
ställer sig bakom holdingbolagets uppdrag till VD att se över styrningen av kommunens 
helägda bolag.

Propositionsordning

Ordförande frågar om arbetsutskottet kan bifalla liggande förslag till beslut samt Wendla 
Thorstenssons tilläggsyrkande.

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller både förslaget till beslut och tilläggsyrkandet.  

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott

1. Lägger informationen till handlingarna.

2. Kommunstyrelsen ser behovet av utveckling av bolagens underhållsplaner. 
Kommunstyrelsen ställer sig bakom holdingbolagets uppdrag till VD att se över styrningen av 
kommunens helägda bolag.
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Protokoll 2018-12-10

Justerare signatur

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Inkommen underhållsplan från LeKo - (64914)
 Svar på KS begäran om underhållsplaner, KS § 28-2018 - (KS 18-896-1)
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gällande intern kontroll vid 

utbetalningar samt 
dokumentation och 
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Dnr: KS 17-563

   

Tjänsteskrivelse – Återrapportering till KS gällande 
intern kontroll vid utbetalningar samt 
dokumentation och myndighetsutövning 
(glappetersättningen)

Ärendebeskrivning
Resultatet av PWC:s utredning kring rutiner avseende myndighetsutövning 
samt handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar 
från Migrationsverket, således ”Glapperersättningen”, återrapporterades på 
kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2018. Kommunstyrelsen 
beslutade då att kommunstyrelseförvaltningen och socialnämnden ska 
återrapportera till kommunstyrelsen under 2018 hur det fortsatta arbetet 
med de åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper.

På socialnämndens sammanträde den 12 november 2018 redovisades de 
identifierade utvecklingsområdena och de vidtagna åtgärderna efter 
rapportens sammanställande. I samband med redovisningen beslutade 
socialnämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna 
för en annan handläggning av ”glappetersättningen”. 

Återrapportering kring hur arbetet fortlöper sker nu till kommunstyrelsen 
enligt givet uppdrag. 

1 Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2017 att finansiera en 
utredning om myndighetsutövning med 155 000 kronor med medel från 
kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. Kommunstyrelsen beslutade även 
att ställa sig bakom att utredningen görs samt att styrelsen vill ha återkoppling 
avseende resultatet av utredningen. Kommundirektören anlitade PWC för 
denna utredning. 

Resultatet av PWC:s utredning kring rutiner avseende myndighetsutövning 
samt handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar 
från Migrationsverket, således ”Glapperersättningen”, återrapporterades på 
kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2018. 

På samma sammanträde beslutades det att kommunstyrelseförvaltningen och 

Sida 188 av 230



Tjänsteskrivelse 2018-12-03 2 (2)

Dnr: KS 17-563

socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen under 2018 hur det 
fortsatta arbetet med de åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper.

2 Analys
På socialnämndens sammanträde den 12 november 2018 redovisades de 
identifierade utvecklingsområdena och de vidtagna åtgärderna efter PWC-rapportens 
sammanställande. I samband med redovisningen beslutade socialnämnden att ge 
förvaltningschefen i uppdrag att utreda möjligheterna för en annan handläggning av 
”glappetersättningen”. 

När utredningen är klar och förslag till annan handläggning för ”glappetersättningen” 
finns kommer ärendet att återkomma till socialnämnden. 

3 Slutsats
Socialnämnden har återrapporterat till kommunstyrelsen hur arbetet med de 
åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper. Eftersom beslut om annan 
handläggning för ”glappetersättningen” ännu inte fattats bör kommunstyrelsen 
uppdra åt socialförvaltningen att återrapportera resultatet av utredningen och 
beslutet till kommunstyrelsen.  

Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner återrapporteringen 
2. Uppdrar åt socialnämnden att återrapportera till kommunstyrelsen när 

beslut gällande handläggningen av glappetersättningen har fattats.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Namn Förnamn Kajsa Rosén
Kommundirektör/förvaltningschef Handläggare
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Dnr: KS 17-563

   

Intern kontroll vid utbetalningar samt dokumentation 
och myndighetsutövning

Ärendebeskrivning
PWC har genomfört en utredning kring rutiner avseende myndighetsutövning samt 
handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar från 
Migrationsverket, således ”Glapperersättningen”. 

Intervjuer med socialchef, IFO, chef AMI, integrationssamordnare och 
ekonomihandläggare har gjorts. Därtill har stickprov av utbetalningar under 2016 och 
2017 utförts. När aktgranskning har genomförts har brister i löpande dokumentation 
identifierats. Det framgår inte med önskad tydlighet vad som beslutat, vilka 
kontakter, överväganden, ansvarsfrågor är otydliga. Genomförandeplaner finns i 
allmänhet, den lagstadgade uppföljningen har gjorts och en utredning inför 18-
årsdagen har gjorts i merparten av ärendena. Av intervjuerna har framkommit att det 
är otydligt i organisationen avseende exempelvis ansvar. 

Nedan följer en sammanställning av de identifierade utvecklingsområdena och 
därefter en redovisning av de vidtagna åtgärderna efter rapportens 
sammanställande. 

1 Bakgrund
Vad gäller rekommendationer/slutsatser gällande myndighetsutövning/organisation 
anför PWC nedanstående.
Mottagningen av flyktingar finns inom två verksamheter och detta är enligt PWC 
inget hinder under förutsättning att gränsdragningarna klarlagts. Deras 
rekommendation är att gränsdragningslista behöver prioriteras.

Vad gäller PWC:s rekommendation om gränsdragningslista så har arbetet med detta 
avstannat. Ett intensivt arbete pågick under förra hösten (2017), men pga. vakanta 
tjänster har arbetet avstannat. Tanken är nu att detta arbete ska återupptas. Det ska 
dock påpekas att IFO och AMI i nuläget utfår ifrån den lokala överenskommelse som 
finns på område i gränsdragningsfrågan.  

Styrgrupp för integration – en utvärdering kring styrgruppens arbete behöver göras 
som ett avstamp för att tydliggöra gruppens arbetsformer, ansvar – frågeställningar 
– mötesfrekvens etc. 

Det finns en styrgrupp för integration som består av kommundirektör, enhetschef 
AMI, enhetschef IFO, förvaltningschef kultur- och bildning, socialchef, samordnare 
AMI, rektor och ekonom. Styrgruppen träffas en gång i månaden och en viss typ av 
utvärdering har gjorts vad gäller själva upplägget. Någon större utvärdering än så har 
ej skett, men planeras framöver.
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Det finns fortfarande anledning att fortsätta diskussioner och det föreslås ett 
internt stöd i dokumentationsfrågor ges med hjälp av IFO

Glappetersättningen, som är en ersättning mellan LMA-ersättning och utbetalning 
från arbetsförmedlingen handläggs i dagsläget av samordnare på AMI som 
exempelvis inte är alltid är utbildade socionomer och van vid myndighetsutövning.  
Detta har under ifrågavarande återrapportering lyfts fram som en svårighet, då 
samordnarna inte är vana vid detta och bedömningsgrunden till stora delar liknar den 
för försörjningsstöd, som idag handläggs av IFO. Samordnarna inom AMI rådgör dock 
med IFO inför beslut, men frågan som lyfts är huruvida myndighetsutövningen ska 
utövas av AMI. 

Beträffande den interna kontrollen kan det inledningsvis redovisas hur processen sett 
ut tom maj 2017 och hur den ser ut idag:

Process tom maj 2017 såg ut enligt följande:

1. Underlag för utbetalning bereds av AMI
2. Underlag lämnas till ekonomiavdelningen
3. Ekonomiavdelningen utför utbetalning
4a. Om mottagaren har svenskt personnummer sker utbetalning till den 
ersättningsberättigades bankkonto
4b. Om mottagaren saknar svenskt personnummer ställs check ut till ansvarig inom 
AMI som sedan vidareförmedlar kontanter till ersättningsberättigad

Process från juni 2017

1. Underlag för utbetalning bereds av AMI
2. Underlag lämnas till ekonomiavdelningen
3. Ekonomiavdelningen utför utbetalning
4a. Om mottagaren har svenskt personnummer sker utbetalning till den 
ersättningsberättigades bankkonto
4b. Om mottagaren saknar svenskt personnummer görs utbetalning till förladdat 
bankkort och ansvarig från AMI kvitterar ut kortet från ekonomiavdelningen 
tillsammans med den ersättningsberättigade.

PWC konstaterar att det i flera fall var en och samma person som utförde flera 
arbetsmoment som enligt deras bedömning bör utföras av olika personer för att 
säkerställa en god intern kontroll.

Enligt den nya rutinen attesterar enhetschef för AMI och är denne inte på plats så ska 
detta göras av personalchef. Detta kan bli sårbart om både enhetschef och 
personalchef är på planeringsdagar samtidigt eftersom risken för att den enskilde blir 
utan ersättning görs aktuell. Det är vidare svårt för en enhetschef att sätta sig in i 
samtliga ärenden, då det ibland kan bli aktuellt att attestera flera beslut på en och 
samma gång. 

För personer med svenskt personnummer och bankkonto anges bankkonto 
manuellt på varje utbetalningsbeslut. I denna rutin finns en risk för att felaktigt 
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bankkontonummer noteras på utbetalningsbeslutet liksom vid registrering för 
utbetalning i bank- och ekonomisystem

Det är inte möjligt för ekonomiavdelningen att ringa banken för att stämma av detta, 
då det råder banksekretess. Systemet är dock uppbyggt på det sättet att om det 
registreras en gång så känner systemet av om det skulle vara fel kontonummer.

Rutin finns idag för att ladda kortet med korrekt belopp, men kedjan mellan 
laddning och kvittering av ersättningsberättigad har risker då uttag kan ske innan 
kortet når den ersättningsberättigade

Handläggaren och den ersättningsberättigade i dagsläget kommer gemensamt till 
ekonomihandläggaren och kvitterar ut kortet. 

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna och uppdra till 
förvaltningschefen att utreda möjligheterna för en annan handläggning av 
”glappetersättningen”. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Ilina Losund
Tf. förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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Socialnämnden
Tid Plats Plats
13:00-17:00 Multen, Kommunhuset, Bangatan 7 i 

Fjugesta
Location  

Övriga
Nancy Ganic-Murtic (Verksamhetsutvecklare)
Kajsa Rosén (Utredningssekreterare)
Tomas Andersson (Tf förvaltningschef)
Tina Jansson (Enhetschef)
Ida Husa (Teamledare)
Susanna Andersson (Teamledare)

Protokollet innehåller paragraferna §75

Ordförande _________________________________________________________________
Henrik Hult

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Henrik Hult (C) (ordförande) (Ordförande)
John Hägglöf (M) (vice ordförande)
Kjell Edlund (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Göran Östling (M)
Mikael Bergdahl (S)
Wivie Palmroth (S)
Gerry Milton (SD)

Ej tjänstgörande ersättare
Barbro Göransson (C)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Lennart M Pettersson (S)
Margareta Carlsson (V)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2018-11-12

Datum för överklagan 2018-11-14 till och med 2018-12-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén
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Justerare signatur

§75 - Intern kontroll vid utbetalningar samt dokumentation och 
myndighetsutövning (SON 18-69)
Ärendebeskrivning

PWC har genomfört en utredning kring rutiner avseende myndighetsutövning samt 
handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar från 
Migrationsverket, således ”Glapperersättningen”.

Intervjuer med socialchef, IFO, chef AMI, integrationssamordnare och ekonomihandläggare 
har gjorts. Därtill har stickprov av utbetalningar under 2016 och 2017 utförts. När 
aktgranskning har genomförts har brister i löpande dokumentation identifierats. Det framgår 
inte med önskad tydlighet vad som beslutat, vilka kontakter, överväganden, ansvarsfrågor är 
otydliga. Genomförandeplaner finns i allmänhet, den lagstadgade uppföljningen har gjorts 
och en utredning inför 18-årsdagen har gjorts i merparten av ärendena. Av intervjuerna har 
framkommit att det är otydligt i organisationen avseende exempelvis ansvar.

Under punkten redogör verksamhetsutvecklare Nancy Murtic för de identifierade 
utvecklingsområdena och de vidtagna åtgärderna efter rapportens sammanställande.

Förslag till beslut

Socialnämnden

1. Lägger informationen till handlingarna.

2. Uppdrar till förvaltningschefen att utreda möjligheterna för en annan handläggning av 
”glappetersättningen”.

Socialnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut

Socialnämnden

1. Lägger informationen till handlingarna.
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Justerare signatur

2. Uppdrar till förvaltningschefen att utreda möjligheterna för en annan handläggning av 
”glappetersättningen”.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll utbetalningar - (SON 18-69-2)
 §12 KS Återrapportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med 

mottagningar från Migrationsverket - (SON 18-69-1)
 §121 SONAU Intern kontroll vid utbetalningar samt dokumentation och myndighetsutövning 

- (SON 18-69-3)
 Powerpoint - PWC rapport - (65257)
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Dnr: SON 18-69

   

Tjänsteskrivelse - Intern kontroll vid utbetalningar 
samt dokumentation och myndighetsutövning

Ärendebeskrivning
PWC har genomfört en utredning kring rutiner avseende myndighetsutövning samt 
handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar från 
Migrationsverket, således ”Glapperersättningen”. 

Intervjuer med socialchef, IFO, chef AMI, integrationssamordnare och 
ekonomihandläggare har gjorts. Därtill har stickprov av utbetalningar under 2016 och 
2017 utförts. När aktgranskning har genomförts har brister i löpande dokumentation 
identifierats. Det framgår inte med önskad tydlighet vad som beslutat, vilka 
kontakter, överväganden, ansvarsfrågor är otydliga. Genomförandeplaner finns i 
allmänhet, den lagstadgade uppföljningen har gjorts och en utredning inför 18-
årsdagen har gjorts i merparten av ärendena. Av intervjuerna har framkommit att det 
är otydligt i organisationen avseende exempelvis ansvar. 

Nedan följer en sammanställning av de identifierade utvecklingsområdena och 
därefter en redovisning av de vidtagna åtgärderna efter rapportens 
sammanställande. 

1 Bakgrund
Vad gäller rekommendationer/slutsatser gällande myndighetsutövning/organisation 
anför PWC nedanstående.
Mottagningen av flyktingar finns inom två verksamheter och detta är enligt PWC 
inget hinder under förutsättning att gränsdragningarna klarlagts. Deras 
rekommendation är att gränsdragningslista behöver prioriteras.

Vad gäller PWC:s rekommendation om gränsdragningslista så har arbetet med detta 
avstannat. Ett intensivt arbete pågick under förra hösten (2017), men pga. vakanta 
tjänster har arbetet avstannat. Tanken är nu att detta arbete ska återupptas. Det ska 
dock påpekas att IFO och AMI i nuläget utfår ifrån den lokala överenskommelse som 
finns på område i gränsdragningsfrågan.  

Styrgrupp för integration – en utvärdering kring styrgruppens arbete behöver göras 
som ett avstamp för att tydliggöra gruppens arbetsformer, ansvar – frågeställningar 
– mötesfrekvens etc. 

Det finns en styrgrupp för integration som består av kommundirektör, enhetschef 
AMI, enhetschef IFO, förvaltningschef kultur- och bildning, socialchef, samordnare 
AMI, rektor och ekonom. Styrgruppen träffas en gång i månaden och en viss typ av 
utvärdering har gjorts vad gäller själva upplägget. Någon större utvärdering än så har 
ej skett, men planeras framöver.
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Det finns fortfarande anledning att fortsätta diskussioner och det föreslås ett 
internt stöd i dokumentationsfrågor ges med hjälp av IFO

Glappetersättningen, som är en ersättning mellan LMA-ersättning och utbetalning 
från arbetsförmedlingen handläggs i dagsläget av samordnare på AMI som 
exempelvis inte är alltid är utbildade socionomer och van vid myndighetsutövning.  
Detta har under ifrågavarande återrapportering lyfts fram som en svårighet, då 
samordnarna inte är vana vid detta och bedömningsgrunden till stora delar liknar den 
för försörjningsstöd, som idag handläggs av IFO. Samordnarna inom AMI rådgör dock 
med IFO inför beslut, men frågan som lyfts är huruvida myndighetsutövningen ska 
utövas av AMI. 

Beträffande den interna kontrollen kan det inledningsvis redovisas hur processen sett 
ut tom maj 2017 och hur den ser ut idag:

Process tom maj 2017 såg ut enligt följande:

1. Underlag för utbetalning bereds av AMI
2. Underlag lämnas till ekonomiavdelningen
3. Ekonomiavdelningen utför utbetalning
4a. Om mottagaren har svenskt personnummer sker utbetalning till den 
ersättningsberättigades bankkonto
4b. Om mottagaren saknar svenskt personnummer ställs check ut till ansvarig inom 
AMI som sedan vidareförmedlar kontanter till ersättningsberättigad

Process från juni 2017

1. Underlag för utbetalning bereds av AMI
2. Underlag lämnas till ekonomiavdelningen
3. Ekonomiavdelningen utför utbetalning
4a. Om mottagaren har svenskt personnummer sker utbetalning till den 
ersättningsberättigades bankkonto
4b. Om mottagaren saknar svenskt personnummer görs utbetalning till förladdat 
bankkort och ansvarig från AMI kvitterar ut kortet från ekonomiavdelningen 
tillsammans med den ersättningsberättigade.

PWC konstaterar att det i flera fall var en och samma person som utförde flera 
arbetsmoment som enligt deras bedömning bör utföras av olika personer för att 
säkerställa en god intern kontroll.

Enligt den nya rutinen attesterar enhetschef för AMI och är denne inte på plats så ska 
detta göras av personalchef. Detta kan bli sårbart om både enhetschef och 
personalchef är på planeringsdagar samtidigt eftersom risken för att den enskilde blir 
utan ersättning görs aktuell. Det är vidare svårt för en enhetschef att sätta sig in i 
samtliga ärenden, då det ibland kan bli aktuellt att attestera flera beslut på en och 
samma gång. 

För personer med svenskt personnummer och bankkonto anges bankkonto 
manuellt på varje utbetalningsbeslut. I denna rutin finns en risk för att felaktigt 
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bankkontonummer noteras på utbetalningsbeslutet liksom vid registrering för 
utbetalning i bank- och ekonomisystem

Det är inte möjligt för ekonomiavdelningen att ringa banken för att stämma av detta, 
då det råder banksekretess. Systemet är dock uppbyggt på det sättet att om det 
registreras en gång så känner systemet av om det skulle vara fel kontonummer.

Rutin finns idag för att ladda kortet med korrekt belopp, men kedjan mellan 
laddning och kvittering av ersättningsberättigad har risker då uttag kan ske innan 
kortet når den ersättningsberättigade

Handläggaren och den ersättningsberättigade i dagsläget kommer gemensamt till 
ekonomihandläggaren och kvitterar ut kortet. 

Förslag till beslut
Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna och uppdra till 
förvaltningschefen att utreda möjligheterna för en annan handläggning av 
”glappetersättningen”. 

LEKEBERGS KOMMUN
 

Tomas Andersson Nancy Ganic-Murtic
Tf. förvaltningschef Verksamhetsutvecklare
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Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:00 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Jonas Nilsson (Politisk lärling)

Protokollet innehåller paragraferna §12

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Kjell Edlund

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättare
John Hägglöf (M)
Britt Åhsling (M)
Mikael Bergdahl (S)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Diana Olsén (C)  ersätter Astrid Söderquist (C)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-01-16

Datum för överklagan 2018-01-22 till och med 2018-02-13

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur

§12 - Återrapportering av utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning i samband med mottagningar från 
Migrationsverket (KS 17-563)
Ärendebeskrivning
Kommunen har uppmärksammat tydliga brister avseende handläggning i samband med mottagning 
av flyktingar. Detta gäller såväl dokumentation som andra arbetsrutiner. Ett konsultstöd krävs för att 
genomföra en fördjupad utredning kring rutiner vid myndighetsutövning samt handläggning av 
ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar från Migrationsverket.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2017 att finansiera en utredning om 
myndighetsutövning med 155 000 kronor med medel från kommunstyrelsens oförutsedda 
kostnader. Kommunstyrelsen beslutade även att ställa sig bakom att utredningen görs samt att 
styrelsen vill ha återkoppling avseende resultatet av utredningen. 

Kommundirektören anlitade PWC för denna utredning och en sammanställd utredning har nu 
inkommit. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Anette Bergdahl (S) yrkar på följande tillägg:

kommunstyrelseförvaltningen och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen 
under 2018 hur det fortsatta arbetat med de åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

kommunstyrelsen

1. kommunstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna

2. kommunstyrelseförvaltningen och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen 
under 2018 hur det fortsatta arbetet med de åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper.

Beslut

Kommunstyrelsen
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1. kommunstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna

2. kommunstyrelseförvaltningen och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen 
under 2018 hur det fortsatta arbetet med de åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper.

Beslutsunderlag
 §133 KS Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med mottagningar från 

Migrationsverket - (KS 17-563-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-563-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-563-5)
 §6 KSAU Återrapportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med 

mottagningar från Migrationsverket - (KS 17-563-6)
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-14:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §6

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-01-08

Datum för överklagan 2018-01-09 till och med 2018-01-31

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Justerare signatur

§6 - Återrapportering av utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning i samband med mottagningar från 
Migrationsverket (KS 17-563)
Ärendebeskrivning

Kommunen har uppmärksammat tydliga brister avseende handläggning i samband med 
mottagning av flyktingar. Detta gäller såväl dokumentation som andra arbetsrutiner. Ett 
konsultstöd krävs för att genomföra en fördjupad utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning samt handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med 
utbetalningar från Migrationsverket.

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2017 att finansiera en utredning om 
myndighetsutövning med 155 000 kronor med medel från kommunstyrelsens oförutsedda 
kostnader. Kommunstyrelsen beslutade även att ställa sig bakom att utredningen görs samt att 
styrelsen vill ha återkoppling avseende resultatet av utredningen.

Kommundirektören anlitade PWC för denna utredning och en sammanställd utredning har nu 
inkommit.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling av ärendet

Anette Bergdahl (S) yrkar på följande tillägg:

kommunstyrelseförvaltningen och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen 
under 2018 hur det fortsatta arbetat med de åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

kommunstyrelsen

1. kommunstyrelsen lägger återrapporteringen till handlingarna

2. kommunstyrelseförvaltningen och socialnämnden ska återrapportera till kommunstyrelsen 
under 2018 hur det fortsatta arbetet med de åtgärder som presenterats i utredningen fortlöper.
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Justerare signatur

 

Beslut

 

Beslutsunderlag
 §133 KS Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med mottagningar från 

Migrationsverket - (KS 17-563-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-563-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-563-5)
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Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:20 Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §133

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättare
Britt Åhsling (M)
Kerstin Leijonborg (FL)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Diana Olsén (C)  ersätter Elin Nilsson (L)
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Protokoll 2017-09-12

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2017-09-12

Datum för överklagan 2017-09-15 till och med 2017-10-07

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-12

Justerare signatur

§133 - Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband 
med mottagningar från Migrationsverket (KS 17-563)
Ärendebeskrivning
Kommunen har uppmärksammat tydliga brister avseende handläggning i samband med mottagning 
av flyktingar. Detta gäller såväl dokumentation som andra arbetsrutiner.
Ett konsultstöd krävs för att genomföra en fördjupad utredning kring rutiner vid myndighetsutövning 
samt handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar från 
Migrationsverket.

Förslag till beslut om att finansiera utredning om myndighetsutövning och ekonomiska transaktioner 
med kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera utredning om myndighetsutövning med 155 tkr med 
medel från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet
Yrkanden

Anette Bergdahl (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Anette Bergdahls (S) yrkande.

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet
Yrkanden

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att kommunstyrelsen ställer sig bakom att utredningen 
görs samt att kommunstyrelsen vill ha återkoppling avseende resultatet av utredningen

Beslut

Kommunstyrelsen
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Protokoll 2017-09-12

Justerare signatur

1. finansierar utredning om myndighetsutövning med 155 tkr med medel från 
kommunstyrelsens oförutsedda kostnader

2. ställer sig bakom att utredningen görs samt att kommunstyrelsen vill ha 
återkoppling avseende resultatet av utredningen

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utredning - Myndighetsutövning - (KS 17-563-2)
 §107 KSAU Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med mottagningar 

från Migrationsverket - (KS 17-563-1)

Expedieras till 

Kommundirektören

Ekonomiavdelningen
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Protokoll 2017-09-04

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-16:00 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Peter Brändholm (Personalchef)
Helen Ekman (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §107

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Berth Falk

Sekreterare _________________________________________________________________
Helen Ekman

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2017-09-04

Datum för överklagan 2017-09-06 till och med 2017-09-28

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Helen Ekman
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Protokoll 2017-09-04

Justerare signatur

§107 - Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband 
med mottagningar från Migrationsverket (KS 17-563)
Ärendebeskrivning
Kommunen har uppmärksammat tydliga brister avseende handläggning i samband med mottagning 
av flyktingar. Detta gäller såväl dokumentation som andra arbetsrutiner.
Ett konsultstöd krävs för att genomföra en fördjupad utredning kring rutiner vid myndighetsutövning 
samt handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med utbetalningar från 
Migrationsverket.

Förslag till beslut om att finansiera utredning om myndighetsutövning och ekonomiska transaktioner 
med kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera utredning om myndighetsutövning med 155 tkr med 
medel från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandling av ärendet
Yrkanden

Anette Bergdahl (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till 
kommunstyrelsen för beslut.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner Anette Bergdahls (S) yrkande

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utredning - Myndighetsutövning - (48237)
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Tjänsteskrivelse 2017-09-05 1 (1)

Dnr: KS 17-563

   

Tjänsteskrivelse - Utredning - Myndighetsutövning

Ärendebeskrivning
Kommunen har uppmärksammat tydliga brister avseende handläggning i samband 
med mottagning av flyktingar. Detta gäller såväl dokumentation som andra 
arbetsrutiner.
Ett konsultstöd krävs för att genomföra en fördjupad utredning kring rutiner vid 
myndighetsutövning samt handläggning av ekonomiska transaktioner i samband med 
utbetalningar från Migrationsverket.

Förslag till beslut om att finansiera utredning om myndighetsutövning och 
ekonomiska transaktioner med kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

1 Analys
Genom att belysa vilka brister som finns kring detta vill kommunen ha en plattform, 
dels för ett fortsatt utvecklingsarbete samt dels också för att ta ställning till 
eventuella rättsliga åtgärder.

2 Slutsats
Kostnader för uppdraget är arvode med 145 tkr samt kostnader för 
resor/omkostnader.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att finansiera utredning om myndighetsutövning med 155 
tkr med medel från kommunstyrelsens oförutsedda kostnader.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Marin Willén Peter Brändholm
Kommundirektör Personalchef
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Protokoll 2018-12-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats Plats
13:00-15:30 Trollkarlen Location  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Kajsa Rosén  (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §158

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Håkan Söderman

Sekreterare _________________________________________________________________
Kajsa Rosén

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)

Ej tjänstgörande ersättare
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Protokoll 2018-12-10

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-12-10

Datum för överklagan 2018-12-11 till och med 2019-01-02

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Kajsa Rosén

Sida 2 av 4Sida 217 av 230



Protokoll 2018-12-10

Justerare signatur

§158 - Återrapportering till kommunstyrelsen gällande intern 
kontroll vid utbetalningar samt dokumentation och 
myndighetsutövning (glappetersättningen) (KS 17-563)
Ärendebeskrivning

På socialnämndens sammanträde den 12 november 2018 redovisades de identifierade 
utvecklingsområdena och de vidtagna åtgärderna efter PWC-rapportens sammanställande. I 
samband med redovisningen beslutade socialnämnden att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
utreda möjligheterna för en annan handläggning av ”glappetersättningen”.

När utredningen är klar och förslag till annan handläggning för ”glappetersättningen” finns 
kommer ärendet att återkomma till socialnämnden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1. godkänner återrapporteringen
2. uppdrar åt socialnämnden att återrapportera till kommunstyrelsen när beslut gällande 

handläggningen av glappetersättningen har fattats.

Beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Återrapportering till KS gällande intern kontroll vid utbetalningar samt 

dokumentation och myndighetsutövning - (65908)
 §75 SON Intern kontroll vid utbetalningar samt dokumentation och myndighetsutövning - (KS 

17-563-8)
 §12 KS Återrapportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med 

mottagningar från Migrationsverket - (KS 17-563-7)
 Tjänsteskrivelse - Intern kontroll utbetalningar - (KS 17-563-9)
 §6 KSAU Återrapportering av utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med 

mottagningar från Migrationsverket - (KS 17-563-6)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-563-4)
 Tjänsteskrivelse - Utredning - Myndighetsutövning - (KS 17-563-2)
 §107 KSAU Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med mottagningar 

från Migrationsverket - (KS 17-563-1)
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Protokoll 2018-12-10

Justerare signatur

 §133 KS Utredning kring rutiner vid myndighetsutövning i samband med mottagningar från 
Migrationsverket - (KS 17-563-3)

 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-563-5)
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Samverkansprotokoll för 
kännedom

14
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Protokoll 2018-11-05

Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Tid Plats Plats
13:00-15:00 Leken Location  

Övriga
Linda Calson (personalsekreterare)
Patrick Husa (Personalhandläggare)

Protokollet innehåller paragraferna §§50-56

Ordförande _________________________________________________________________
Martin Willén

Justerare _________________________________________________________________
Cecilia Lindström

Sekreterare _________________________________________________________________
Linda Calson

Ej tjänstgörande ersättare

Beslutande ledamöter
Peter Brändholm (vice ordförande) 
(Personalchef)
Martin Willén (ordförande) (Kommundirektör)
Lena Nyströmer (Kommunal)
Cecilia Lindström (SACO)
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Protokoll 2018-11-05

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Centrala- och kommunstyrelsens samverkansgrupp
Sammanträdesdatum 2018-11-05

Datum för överklagan till och med

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Linda Calson
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Protokoll 2018-11-05

Justerare signatur

Ärendelista
§50 Val av justerare
§51 Föregående protokoll
§52 Ärenden till Central samverkan
§53 Övriga ärenden till Central samverkan
§54 Ärenden till KSAU/KS
§55 Ärenden till KSF- samverkan
§56 Övriga ärenden till KSF-samverkan
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Protokoll 2018-11-05

Justerare signatur

§50- Val av justerare

Ärendebeskrivning

Till justerare valdes Cecilia Lindström.
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Protokoll 2018-11-05

Justerare signatur

§51- Föregående protokoll

Ärendebeskrivning

 Fråga ang. stående platser på arbetsmiljöutbildning i suntarbetsliv.se
- Materialet och verktyget som finns på suntarbetsliv.se är fritt att använda på arbetsplatsen.
- Gällande arbetsmiljöutbildning via Regionhälsan har vi antalet platser fördelade baserat på 
kommunens storlek. Hösten 2018 finns fyra platser, två är bokade för nya chefer.

 Fråga ang. OSA-kollen på suntarbetsliv.se
- OSA-kollen är ett verktyg på suntarbetsliv.se som är fritt att använda på arbetsplatserna.

Beslutsunderlag
 Protokoll skapad  2018-10-09 14.40.49 - (63688)
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Protokoll 2018-11-05

Justerare signatur

§52- Ärenden till Central samverkan

Ärendebeskrivning

 Förslag på sammanträdestider 2019

- Tis 8 januari

- Tis 5 mars

- Tis 2 april

-  Tis 21 maj

- Tis 3 sept

- Tis 12 nov (OBS samma dag som KUB)

- Tis 10 dec (Samma dag som SONAU)

 

Inget att erinra, tiderna fastställs.
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Protokoll 2018-11-05

Justerare signatur

§53- Övriga ärenden till Central samverkan

Ärendebeskrivning

 Information om Omställningsfonden

Flera ansökningar är under utredning hos Omställningsfonden, en rehabinsats är godkänd.
Det finns förslag på en insats för att utbilda de som är outbildade vårdbiträden, inget beslut 
fattat ännu dock.

Kommunal ifrågasätter varför kommunen inte istället satsar på att utbilda dem till 
undersköterskor. Arbetsgivaren påpekar att denna insats syftar till att stärka individens 
ställning på arbetsmarknaden för att undvika att hamna utan anställning enligt 
Omställningsfondens regler.

Finns också insatser planerade på teknik- och service för personal som behöver olika 
"körkort" i ex motorsåg, röjsåg eller andra behörigheter. Insatsen säkrar en anställning under 
2019.

Syftet med att ansöka medel från Omställningsfonden har inte samma syfte som i de 
utvecklingsmedel som kommunen har avsatt som går att ansöka om.

Diskussion om kompetensförsörjningen, hur principerna ser ut nu, och hur de kan förändras 
och påverka oss.
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Protokoll 2018-11-05

Justerare signatur

§54- Ärenden till KSAU/KS

Ärendebeskrivning

 MER-plan 2019. Preliminära budgetramar sätts i juni för kommande år, och det som togs 
fram i juni 2018 håller men med en viss uppräkning med kompensation för ökade arvoden 
för politiker. Kostnaden belastar lite olika, främst för KSF, och tas till en viss del från de 
avsatta utvecklingsmedlen, men det finns fortfarande ca 6 mkr att ansöka om.

 Policy mot diskriminering,  för lika rättigheter och möjligheter - utifrån diskrimineringslagen.
 Policy mot kränkande särbehandling - utifrån arbetsmiljölagen

Dessa policys kan se snarlika ut men grundas på olika lagstiftning och ska hanteras på olika 
sätt. Vidare diskussioner behövs om hur de ska implementeras och arbetas med i 
verksamheten.

Beslutsunderlag
 Kallelse skapad KSAU 2018-10-24 12.44.33 - (64286)
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Protokoll 2018-11-05

Justerare signatur

§55- Ärenden till KSF- samverkan

Ärendebeskrivning

Inga ärenden till KSF-samverkan.
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Protokoll 2018-11-05

Justerare signatur

§56- Övriga ärenden till KSF-samverkan

Ärendebeskrivning

Inga övriga ärenden till KSF-samverkan.
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