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§ 12 Flytt av administration av bidragsanställningar från Personalenheten
Personalsekreterare Cecilia Tallqvist föredrog förslaget om flytt av administration av
bidragsanställningar från personalenheten. Då samtliga bidragsanställningar har sin grund i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslås att de flyttas över från Personalenheten till enheten för
Arbetsmarknad och Integration. Personalenhetens roll är i stort sett enbart administrativ. Enheten för
Arbetsmarknad och Integration har med sin organisation större möjlighet att fullgöra uppdraget som
följer av bidragsanställningar.

Beslut
Personalutskottet beslutar
att samtliga bidragsanställningar från och med 2015-01-01 flyttas över från Personalenheten till

enheten för Arbetsmarknad och Integration
att budgeterat intäktsbelopp om 6 83 7 000 kr samt budgeterat kostnadsbelopp om 11 043 000 kr

därmed skall överföras till Arbetsmarknadsenheten.

Exp. Personalenheten
Arbetsmarknadsenheten
Ekonomienheten
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Bakgrund
Idag finns inga, med Arbetsförmedlingen (AF) överenskomna, tydliga individuella planer för hur de
anställda med bidrag ska kunna öka eller behålla sin arbetsförmåga. Omförhandlingar och
förlängning av bidraget från Arbetsförmedlingen har oftast skett utan att AF ha träffat berörda
personer tillsammans med Personalenheten och närmaste chef.
Om någon plan finns, sker detta genom medarbetarsamtal, Resultat- och Utvecklingssamtal (RUS),
som varje anställd ska ha med sin närmaste chef.
Personalenhetens roll är i stort sett enbart administrativ när det gäller rekvirering av bidraget och
eventuell mötesbokning vid de tillfällen AF har träffat medarbetaren vid omförhandling.
Personalenheten har inget personalansvar, arbetsledning etc. för dessa anställda.
Idag administrerar Personalenheten 38 anställningar med någon form av bidrag.
8 anställningar med lönebidrag, 27 med trygghetsanställning/utvecklingsanställningoch
3 nystartsjobb.
Då samtliga 38 anställningar har sin grund i arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslår
Personalenheten att hanteringen av dessa flyttas från Personalenheten. Idag saknasen inriktning i
arbetet med de anställningar som Personalenheten administrerar.
Vid en samlad hantering av alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder blir verksamheten mer hållbar.
Dessa är idag (2014-05-01) placerade inom: (siffra inom parantes anger antalet årsarbetare)
Lönebidrag

I

Trygghetsanställning

' Nystartsjobb . Totalt

Arbetsmarknadsenheten

2 (2,0)

I

12 (9,5)

1 (0,75)

15 (12,25)

Parken

2 (2,0)
2 (2,0)

I

6 (6,0),

1 (1,0)

9 (9,0)

I

1 (0,5)

Kostenheten
Hemtjänst

1 (0,25)

Vida blick Omsorg

2 (1,0)

Vida blick Vaktmästeri

'

I

Fritidsanläggningar

I

Personalenheten

1 (1,0)

2 (1,0)

1 (1,0),

1 (1,0)

1 (0,4)

1 (0,4)

1 (1,0)

1 (1,0)
1 (0,25)

Slättagårdsskolan

1 (0,5)
8 (7,25),

1 (1,0)

2 (1,0)

Exp. Lärarförbund
Totalt

2 (1,0)

'

Bibliotek

Naturbruksgymnasiet

3 (2,5)

1 (0,25)

27 (20,15)

'

1 (0,25)
1 (0,5)
3 (2,75)

38 (30,15)

Anställning med Lönebidrag- En arbetsgivare kan få lönebidrag om man anställer en person som
har nedsatt arbetsförmåga på grund av en funktionsnedsättning. Ersättningen ska kompensera för
anpassning av arbetet och arbetsplatsen. Syftet med anställningen är att öka den arbetssökandes
möjligheter att få ett arbete där hens kompetens och färdigheter tas tillvara.
Ersättningen påverkas av två faktorer:

Lönekostnaden för den anställde. Arbetsgivaren kan få bidrag för en lönekostnad på upp till 16 700
kronor per månad av den avtalsmässigalönen.
Den anställdes arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen gör tillsammans med arbetsgivaren och den
anställde en utredning för att komma fram till hur mycket funktionsnedsättningen påverkar
arbetsförmågan.
Innan anställningen påbörjas ska en överenskommelse göras mellan Arbetsförmedlingen,
arbetsgivaren, den blivande medarbetaren och den fackliga organisationen.
Överenskommelsen ska innehålla en individuell plan för hur den anställda ska kunna öka sin
arbetsförmåga så att lönebidraget på sikt inte längre behövs. Kompletterande utbildning,
arbetshjälpmedel och socialt stöd är exempel på vad som kan ingå i överenskommelsen.
Arbetsgivaren kan som regel få bidraget i högst 4 år.
Stödet kan förlängas endast om det efter en särskild prövning bedöms motiverat med hänsyn till
arbetstagarens arbetsförmåga.

Trygghetsanställning - En trygghetsanställning är en anställning hos en annan arbetsgivare än en

arbetsgivare som ingår i Sam hallkoncernen. Möjlighet till denna anställning har en person vars
funktionshinder medför nedsatt arbetsförmåga som inte kan tillgodoses genom andra insatser.
Anställningen ska vara anpassadefter personens förutsättningar och särskilda behov. Syftet med
anställningen är att ge personer med god kompetens fler möjligheter än ett skyddat arbete på
Samhall, stödet kallasför Trygghetsanställning.
Precis som med lönebidrag påverkas arbetsgivarens ersättning av två faktorer:
Lönekostnaden för den anställde. Arbetsgivaren kan bidrag för en lönekostnad på upp till 16 700
kronor per månad av den avtalsmässigalönen.
Den anställdes arbetsförmåga. Arbetsförmedlingen gör tillsammans med arbetsgivaren och den
anställde en utredning för att komma fram till hur mycket funktionsnedsättningen påverkar
arbetsförmågan.
Utöver ersättning för lönekostnader kan arbetsgivaren också få ersättning för andra särskilda
kostnader upp till 130 kronor per dag, så kallat anordnarbidrag. Om den anställde behöver särskilda
hjälpmedel kan man få bidrag även för dessa.
Innan anställningen påbörjas ska en överenskommelse göras mellan arbetsgivaren, den blivande
medarbetaren, Arbetsförmedlingen och den fackliga organisationen.
Överenskommelsen ska innehålla en individuell plan för hur den anställda ska kunna behålla eller öka
sin arbetsförmåga. Den kan också innehålla information om arbetstider och behov av hjälpmedel
eller annan anpassning. Arbetsgivaren måste se till att arbetsmiljön är god och att arbetet är
anpassat efter den anställdes förutsättningar. Den anställde ska inte arbeta ensam annat än i
undantagsfall.
Arbetsgivaren får normalt ersättning för 2-4 år i taget.
Arbetsförmedlingen ska verka för att den som har en trygghetsanställning övergår i en annan
anställning. Arbetsförmedlingen ska åtminstone vart fjärde år pröva att storleken av det lämnade
stödet inte överstiger den nivå som behövs för att kompensera arbetstagarens nedsättning i
arbetsförmågan eller arbetsgivarens särskilda kostnader.

Nystartsjobb - en arbetsgivare kan få ekonomisk ersättning om man anställer en person som har

varit utan arbete en längre tid, är ny i Sverige,varit sjukskriven en längre tid, eller har deltagit i
arbetsmarknadspolitiskt program tex haft en anställning med lönebidrag. Stödet kalls nystartsjobb.

Om man anställer en person som är mellan 21-26 år och som fått sjukpenning,
aktivitetsersättning
på heltid kallas stödet särskilt nystartsjobb.

sjukersättning

eller

Hur stor ersättning arbetsgivaren får och hur stort bidraget blir beror på den anställdes ålder och hur
länge hen har varit utan arbete, sjuk eller i arbetsmarknadspolitiskt program.
Om man anställer en person som fyller 27-55 under året kan man få ersättningen i upp till 5 år. Om
Personen fyller 56 eller mer kan ersättningen utgå i max 10 år, men längst till personen fyller 65 år.
Ersättningen för dessa personen motsvarar nästan 63 % av bruttolönen (den dubbla
arbetsgivaravgiften).
Parken
Det bör observeras att Parkenheten idag (2014-05-01) består av 21 parkmedarbetare varav 9 har en
anställning med bidrag där personalenheten står för lönekostnaden. Det finns en fara i att bemanna
verksamheten med en hög andel bidragsanställda då verksamheten i sig blir underfinansierad i
förhållande till budget och vilka uppdrag som utförs. Det bör också finnas beredskap för att
Arbetsförmedlingen kan få ändrade direktiv och därigenom minskar eller drar tillbaka ekonomiska
ersättningar.

Förslag
Personalenhetens uppdrag är "att aktivt stötta chefer i att nå målen för sina verksamheter i en god
personalpolitisk anda". Detta ska ske genom att genomföra olika utbildningsinsatser gentemot chefer
och medarbetare inom HR området, att verka i organisationen för en attraktivare arbetsgivare och en
tydlig och lättbegriplig relation mellan arbetsgivare och arbetstagare samt att utveckla metoder och
verktyg för att mäta och följa upp verksamheten inom det personalpolitiska området.
Personalenheten ger stöd åt chefer i hantering av sin ordinarie personal utan att HR har något
personalansvar.

Jf
Då samtliga Øbidragsanställningar har sin grund i arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslår
Personalenheten att hanteringen av dessa flyttas från Personalenheten.
Idag saknas en inriktning i arbetet med de anställningar som Personalenheten administrerar. Vid en
samlad hantering av alla arbetsmarknadspolitiska åtgärder blir verksamheten mer hållbar.

Alternativ 1
Då samtliga anställningar från grunden varit arbetsmarknadspolitiska åtgärder föreslås samtliga
anställningar flyttas över till enheten för Arbetsmarknad och Integration.
Alternativ 2
•

De som är i verksamhet och som utför ordinarie uppgifter självständigt utan extra
handledning och som behöver ersättas vid avgångflyttas över till respektive verksamhet. Det
blir respektive chefs ansvar att tillsammans med AF uppdatera en individuell plan utifrån den
anställdes förutsättningar.

•

De som är i verksamhet och som utför skapade eller ordinarie uppgifter under extra
handledning flyttas över till enheten för Arbetsmarknad och Integration. Det blir
Arbetsmarknads ansvar att tillsammans med AF och respektive chef uppdatera en individuell
plan utifrån den anställdes förutsättningar.

•

flyttas till Arbetsmarknad och Integration.
Det blir Arbetsmarknadsenhetens ansvar att tillsammans med AF uppdatera en individuell
plan utifrån den anställdes förutsättningar.
De som är i aktivitet via Arbetsmarknadsenheten1

Budgethantering av bidragsanställningar

För 2014 är det budgeterat för 6 837 000 kr i intäkter i form av bidrag från Arbetsförmedlingen.
Lönekostnaderna är beräknade till 11043 000 kr. Mellanskillnaden, resultatet, på 4 206 000 kr är den
summa Personalenheten förfogar över.
Om de faktiska värdena för bidrag, lönekostnad och resultat flyttas enligt något av alternativen ovan
beräknas kostnaden för respektive verksamhet bli noll under tiden som bidrag erhålls.
Om en anställd med bidrag slutar sin anställning och budgeten blir kvar på verksamheten försvinner
budget från "bidragskontot" om personen inte ersätts eller ersätts av anställd utan bidrag.
Det överskott i budgeten som uppkommer om ny bidragstagare inte anställs skulle kunna
"öronmärkas" till anställningar med bidrag alternativt flyttas över till Arbetsmarknadsenheten.

Övergång till ny organisation föreslås till 2015-01-01.

1

Arbetscenter, demontering vitvaror, demontering datorer, Lilla snickeriet, Möbelrenovering, Butiken, Café
Arbetscenter," internt fixarlag", Utegruppen, Transporten, eget städ, Biltvätten, SVAR och Café Hälsocenter.
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§ 13 Arbetsmiljöpolicy
Personalchef JonasJönssonpresenterade förslag på arbetsmiljöpolicy.
I Ronneby kommuns personalpolitiska vision är "Arbete-Hälsa-Samverkan" ett av fem
strategiområden. Där konstateras, att en god arbetsmiljö och en god hälsa bidrar till att
verksamhetens mål uppnås och skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
Huvudinriktningen ska vara att arbeta förebyggande och främjande med arbetsmiljö- och
hälsofrågor.
Mål
För att fortsatt bevara och förbättra arbetsmiljön samt följa arbetsmiljölagstiftningen ska mätbara
mål finnas. Dessa mål ska följas upp årligen i samband med uppföljningen av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

1. Varje arbetsplats ska riskbedöma och åtgärda fel och brister i samband med samtliga fall av
arbetsskador och tillbud.
2. Varje arbetsplats ska ha rutiner för förebyggande och främjande insatser gällande arbetsmiljö
och hälsa
3. varje arbetsplats ska aktivt arbeta för ökad trivsel och att bibehålla eller i förekommande fall
förbättra den psykosociala arbetsmiljön
Policyn ska följas upp vart tredje år

Beslut
Personalutskottet beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslagen arbetsmiljöpolicy att
gälla för Ronneby kommun.

Exp. Kommunstyrelsen
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Arbetsmiljöpolicy
Inledning
I Ronneby kommuns personalpolitiska vision är "Arbetsmiljö-Hälsa-Samverkan" ett av fern
strategiområden. Där konstateras det att en god arbetsmiljö och en god hälsa bidrar till att
verksamhetens mål uppnås och skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.
Ronneby kommun anser att en god arbetsmiljö är en miljö där vi känner arbetsglädje och där
samtliga medarbetares resurser tas tillvara. En god arbetsmiljö är hälsofrämjande, bidrar till att
verksamhetens mål uppnås och ökar kommunens möjlighet att rekrytera, behålla och utveckla
goda medarbetare.
Verksamhetens utveckling och arbetsmiljöarbetet går hand i hand. Arbetsmiljöfrågornases
därför som en integrerad och naturlig del av verksamhetens vardag.
Ronneby kommun har som huvudinriktning att arbeta förebyggande och främjande med
arbetsmiljö- och hälsofrågor.
Ronneby kommun vill erbjuda hälsa, säkerhet och välbefinnande för alla anställda.
Hanteringen av arbetsmiljöarbetet beskrivs i Ronneby kommuns riktlinjer för Systematiskt
arbetsmiljöarbete samt i det lokala sarnverkansavtalet,FAS-05.
Mål
För att fortsatt bevara och förbättra arbetsmiljön samt följa arbetsrniljölagstiftningen ska
mätbara mål finnas. Dessa mål ska följas upp årligen i samband med årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljö arbetet.
1.

Varje arbetsplats ska riskbedöma och åtgärda fel och brister i samband med samtliga
fall av arbetsskador och tillbud.

2. Varje arbetsplats ska ha rutiner för förebyggande och främjande insatser gällande
arbetsmiljö och hälsa.
3. Varje arbetsplats ska aktivt arbeta för trivsel och att bibehålla eller i förekommande
fall förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
Personalenheten

