
Varmt välkomna



Idag

8.30 Välkomna 

8.40- 9.25  Malin Eriksson Administrativ chef, Magnus Nilsson kommunjurist –

Att arbeta i en politisk styrd organisation

9.25 EKONOMI: Kommunal ekonomi: Christina Olsson ekonomichef

Ca 9.45 Kaffepaus

10.15 Fortsättning EKONOMI

10.45 HR/Ekonomi : Anna Brink HR, Annica Magnusson HR / Ida Nilsson 

controller, Cecilia Gustafsson controller

12.00 Redovisning: Lars Bergqvist redovisningschef

12.25 Avslut och summering



Malin Eriksson 

Magnus Nilsson 

Att arbeta i en offentlig 

organisation



Att arbeta i en offentlig organisation

• Att arbeta i en politiskt styrd organisation

• Beslutsgång för politiska ärenden

• Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

• Dagens verktyg: 

- tjänsteskrivelsemall

- kommunens rutin för hantering av post och e-post 

- rutin för utlämnande av allmän handling med tillhörande 

besvärshänvisning

- kommunens riktlinjer för dokumenthantering

- kontaktuppgifter till mig och Magnus



Kommunstyrelse

Överförmyndar-
nämnd

Valnämnd

Revision

KF 
valberedning

Arbetsutskott (Ksau)

(Tillika krisledningsnämnd)

Kultur- och 

fritidsberedning 
(Kfb)

IT-nämnd * Lönenämnd * Teknisk nämnd * Miljö- och 

byggnadsnämnd *

Socialnämnd Utbildnings-
nämnd

Arbetsutskott
(Tnau)

Arbetsutskott
(Snau + snaui)

Arbetsutskott
(Unau)

* Gemensam nämnd med Töreboda och Gullspång (MTG-nämnder) 
** Gemensam nämnd med Gullspång 
 
 
IT-nämnden har Töreboda som värdkommun. 
Lönenämnden har Gullspång som värdkommun. 
Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden har Mariestad som värdkommun. 



Beslutsgång

Ärenden för politiskt beslut

• Alla ärenden ska ”beredas” på samma sätt oavsett 

nämnd.

• Fullmäktigebeslut.

• Kvalitetssäkring – alla förtroendevalda ska få 

kvalitativa och likvärdiga handlingar oavsett vilken 

nämnd de sitter i.

Detta innebär:

• Tjänstemannaberedning – för kvalitetssäkring

• Likadana tjänsteskrivelsemallar

• Transparens – ärendena tillgängliggörs för samtliga 

förtroendevalda innan mötet



Ärende till nämnd

• Använd tjänsteskrivelsemallen. *

• Skriv enkelt och tydligt. Din tjänsteskrivelse är grunden 

till det politiska nämndprotokollet. 

• Förslaget ska vara lagligt, lämpligt och finansierat. 

• Komplett med underlag.

• Avsätt tid för ärenden som ska till nämnden.

• Föredragning på nämnd – ta det ”från början”. 



Offentlighetslagstiftning

• Reglerar hanteringen (utlämnande) av allmänna 

handlingar.

- OSL (Offentlighets- och sekretesslagen)

- Tryckfrihetsförordningen

- Arkivlagen

• Dessa lagar gäller för följande myndigheter:

- Statliga

- Kommunala

- Landstingskommunala

- Regionala

- Kommunalförbund



Offentlighetslagstiftningens krav

• Vi ska veta vilka allmänna handlingar myndigheten 

hanterar/förvarar.

• Vi ska lämna ut allmänna handlingar på begäran.

• Vi ska göra sekretessbedömningar vid behov och skydda 

sekretessreglerade uppgifter.

• Vi ska registrera/hålla ordning på våra handlingar.

• Vi ska vårda våra arkiv.

• Vi ska upprätthålla en god offentlighetsstruktur 

(dvs ha väl fungerade administrativa rutiner som 

ärenderegistrering och arkivering).



Hur lever vi upp till kraven?

• Vi dokumenterar.

• Vi kan skilja på allmänna handlingar och icke 

allmänna handlingar.

• Vi vet var handlingarna/informationen förvaras.

• Vi kan bedöma om det råder sekretess och vet 

vilka sekretessområden myndigheten kan 

använda.

• Vi registrerar våra handlingar i ett diarium eller 

har annan dokumenterad ordning.

• Vi har en dokumenthanteringsplan              * RfD
(som redovisar hur vi hanterar och hur/var vi hittar vår   

information/handlingar).



Allmänna handlingar

• Är det en handling?
Fysisk: brev, blanketter, kartor, ritningar, skrivelser, diabilder, fotografier, mikrofilm mm

Digital: information lagrad på pc, sms, mms, ljud-filer, video-klipp, blogginlägg, hemsidor

• Förvaras den hos oss?
Finns den i våra lokaler, hos en tjänsteperson, hos en konsult som utför uppdrag åt oss?

• Är den inkommen?                * (RfP)
Har den kommit till våra lokaler, är den mottagen av en tjänsteperson eller mottagen av en konsult, 

har den gjorts tillgänglig för oss av någon utomstående?

Vi måste kolla alla möjliga ”ingångar” varje dag som vi har öppet för att se om det har kommit några 

allmänna handlingar.

Vi måste registrera eller på annat sätt göra de inkomna handlingarna sökbara så snart de kommit in. 

• Är den upprättad? 
Har vi gjort handlingen? (Handläggningen ska vara avslutad och handlingen ska inte ändras mer. Den 

ska ha fått sin slutliga form).

Diarier, register, journaler och databaser blir allmänna så fort de är färdiga för införande av uppgifter.

Har vi gjort den tillgänglig för andra utanför myndigheten?

Är ärendet klart? (Politiska ärenden är klara vid justering).

Är handlingen arkiverad? 



Allmän handling

Allmänna handlingar är antingen:

1. OFFENTLIGA eller 

2. innehåller SEKRETESSBELAGDA uppgifter

Handlingen är inte hemlig, bara informationen i den. Det är 

därför särskilt just sekretessbelagda handlingar ska 

registreras. 



Inte allmän handling

• Framställda handlingar i ärenden som inte är avslutade,

dvs arbetsmaterial

• Minnesanteckningar
(anteckning som uppstår vid handläggning av ett ärende som inte tillför 

ärendet sakuppgifter och som inte expedieras eller arkiveras)

• Mellanprodukter, utkast, koncept

• Post till förtroendevalda eller fackliga förtroendevalda



Lämna ut allmän handling

Den som begär ut en allmän handling måste inte tala om 

vem den är eller varför den vill ha ut handlingen. Vi får 

inte fråga. 

Vi ska:

- Pröva om handlingen kan lämnas ut. 

Vi måste således ha koll på om den är allmän och 

offentlig eller om det är någon information i handlingen 

som är sekretessbelagd. 

- Är delar av handlingen sekretessbelagd, ska övriga 

delar lämnas ut. 

- Vi ska göra det snabbt, gratis och på stället.

- Kommer vi fram till att vi inte kan lämna ut handlingen, 

måste vi fatta beslut om detta. (Enhetschef).   * RfU



Hör gärna av er!    *

Har ni frågor? 

Kontakta mig, Magnus eller ”er” nämnds sekreterare.  

Malin Eriksson

administrativ chef

malin.eriksson@mariestad.se

Magnus Nilsson

jurist

magnus.h.nilsson@skovde.se

mailto:malin.eriksson@mariestad.se
mailto:magnus.h.nilsson@skovde.se


Ekonomistyrning

Christina Olsson

Ekonomiutbildning 2020-2021



Ekonomistyrningen i

Mariestads kommun

Utbildning den 15 oktober

Ekonomiutbildning 2020-2021



Agenda 

• Vad är det som styr i ekonomi?

• Hur styr vi i Mariestads kommun?

• Mariestad kommuns ekonomiska förutsättningar

Ekonomiutbildning 2020-2021



Vad är det som styr ekonomi?
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Kommunens ekonomi

 Syftet med kommunal verksamhet 

skiljer sig från syftet med privat 

företagande. 

 När det gäller privat verksamhet 

är vinsten målet medan 

kommunernas syfte är att bedriva 

verksamhet.

Ekonomiutbildning 2020-2021



PwC

Finansiella förutsättningar

BEFOLKNING

Förskola, äldreomsorg, skola,
teknisk försörjning, parker, fritid 

och kultur, miljö- och samhällsskydd

KOMMUNAL SERVICE

efterfrågar

DRIFTKOSTNADER INVESTERINGAR

SKATTER, BIDRAG

AVGIFTER

genererar genererar

genererar

FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

REGERING

påverkar påverkar påverkar

Bostads-
byggande

Flyttning

Födda

Döda

påverkar

OMVÄRLDEN

Ekonomiutbildning 2020-2021



Vad är det som styr?

• Kommunallagen, KL kap 11

• Kommunal redovisningslag

• Interna styrdokument och riktlinjer
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Huvudpunkterna i KL kap 11

• Mål för den ekonomiska förvaltningen

• Medelsförvaltningen

• Avgiftsuttag

• Budgetens innehåll

• Balanskrav

• Budgetprocessen

• Utgiftsbeslut under året

• Förbud mot pantsättning

• Räkenskapsföring och redovisning

Ekonomiutbildning 2020-2021



Medelsförvaltning

– Grundkrav: God avkastning och betryggande säkerhet

– Fullmäktige ska upprätta föreskrifter

– Särskilda bestämmelser om förvaltning av pensionsmedel

– Rätt att ta ut avgifter

Ekonomiutbildning 2020-2021

KL 8 kap 2 – 3 §§

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=3aFUG-9YyFyvvM&tbnid=t1pvbYsUVecHxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.nattstad.se/hannastangberg/tjana-goa-latta-pengar-9779253&ei=Amd6UuihI-vx4gS774CIAw&bvm=bv.55980276,d.bGE&psig=AFQjCNEOTbMaLS6J9Xh90bSQcz_R7-cNIQ&ust=1383839862823004


God ekonomisk hushållning

Kommuner och landsting skall ha en god ekonomisk 
hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som 
bedrivs genom andra juridiska personer. 
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Resultatutjämningsreserver (RUR)

• Reservering till en RUR får 
göras för att utjämna intäkter 
över en konjunkturcykel. 

• Fullmäktige ska besluta om 
riktlinjer för hanteringen av 
RUR.

• ”1 % och 2 %-regel” för 
möjlighet till reservering.

• Finns även krav på när 
disponering av medel får ske. 
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PwC

Mål 2% ????

A. Lägre resultatkrav för att 

klara oförutsedda utgifter

B. Högre resultatkrav för att 

helt eller delvis själv-

finansiera investeringar

C. Högre resultatkrav för att 

skapa utrymme till 

amorteringar

D. Högre resultatkrav för att 

skapa utrymme till 

amorteringar och 

självfinansiera 

investeringar

- Befolkningsförändring (investeringar)              +
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Hur styr vi i Mariestads kommun?

Ekonomiutbildning 2020-2021



Styrdokument

• Policy för verksamhet och ekonomistyrning

• Riktlinjer för nämndens ekonomistyrning – pågår arbete

• Styrmodell för Mariestads kommun med tillämpningar

• Mål och budgetdokument

• Nämndens internbudgetdokument
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Analys och uppföljningsdokument

• Årsredovisning T3

• T1 – analys och uppföljningsdokument med fokus på årsprognosen

• T2 – delårsrapport vilket omfattar: delårsbokslut – årsprognos- uppföljning 

av mål

Ekonomiutbildning 2020-2021



Årshjulets planeringsprocesser

Ekonomiutbildning 2020-2021

1. Omvärldsanalys

2. Investeringsprocess

3. Kommunövergripande 

mål- och budgetprocess

4. Nämndens budgetprocess

5. Uppföljning och analys



Styrmodellen

Ekonomiutbildning 2020-2021



Styrmodellen - mandathjul
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Kommunfullmäktiges beslutade 

mål för åren 2020-2022

1. Mariestad – en kommun med långsiktig hållbar ekonomi och god 

ekonomisk hushållning

2. Mariestad – en trygg kommun för alla

3. Mariestad – en kreativ och innovativ kommun

4. Mariestad – en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras 

av ett gott bemötande

5. Mariestad – en attraktiv tillväxtkommun

Ekonomiutbildning 2020-2021



Finansiellt mål

Resultatet ska vara minst två procent över mandatperioden.

• År 2020 = 2 %, År 2021 = 2 %, År 2022 = 2 %

Soliditeten ska öka med minst 1 procent per år för att uppnå en positiv soliditet 

(inklusive hela pensionsskulden) vid mandatperiodens utgång.

• År 2020 = -1 %, År 2021 = +1 %, År 2022 = +3 %

Ekonomiutbildning 2020-2021



Finansiellt mål

Investeringsmålet baseras på en total investeringsram för perioden 2020-2022 

samt en minskad lånefinansiering över tid.

• Skattefinansierade investeringar ska vara självfinansierade över 

mandatperioden och total investeringsram om 270 mkr (2020-2022).

• Taxefinansierade investeringar kan vara lånefinansierade över 

mandatperioden och total investeringsram om 216 mkr (2020-2022).

• Koncernens samlade investeringsram över mandatperioden är 791 mkr och 

är fördelade enligt:

– Mariestad kommun 486 mkr

– Mariehus AB 170 mkr

– VänerEnergi AB 135 mkr (88 %)

Ekonomiutbildning 2020-2021



PwC

Viktiga delar i vår budgetprocessen

Åtagande

Dialog

Förståelse

Ekonomiutbildning 2020-2021



PwC

Viktiga verktyg i budgetprocessen

• Budgetprocessen bör tydliggöras utifrån roller och ansvar, 

• Budgetprocessen tydliggör tjänstemännens budgetunderlag gentemot det 

politiska budgetförslaget.

• Budgetprocessen vilar på tre grundpelare, 

1. Förståelse, 

2. Dialog

3. Åtaganden. 

• För att kunna axla ett ekonomiskt ansvar och acceptera sitt åtagande som 

chef krävs en förståelse för på vilka principer och antaganden om 

framtiden som den beslutade budgetramen utgår från. 

Ekonomiutbildning 2020-2021



Kommunens finansiella förutsättningar

BEFOLKNING

Förskola, äldreomsorg, skola,
teknisk försörjning, parker, fritid 

och kultur, miljö- och samhällsskydd

KOMMUNAL SERVICE

efterfrågar

DRIFTKOSTNADER INVESTERINGAR

SKATTER, BIDRAG

AVGIFTER

genererar genererar

genererar

FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

REGERING

påverkar påverkar påverkar

Bostads-
byggande

Flyttning

Födda

Döda

påverkar

OMVÄRLDEN
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Anslagsfinansiering

KF

KS

Nämnd
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Av varje intjänad hundralapp går 

21:26 kr till kommunalskatt

Ekonomiutbildning 2020-2021



Av varje hundralapp i skatt går
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Den allmänna bilden …

Magnus Bard
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Debatten 
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Utjämningens grundförutsättningar

• Allmänt

• Ska skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för 

kommunerna respektive landstingen att erbjuda sina invånare 

välfärd

• Utjämningen ska bygga på opåverkbara faktorer

• Strukturella kostnadsskillnader

• Endast obligatorisk verksamhet

• Endast verksamheter där det konstaterats strukturella skillnader

Ekonomiutbildning 2020-2021



Vad ingår i statsbidraget ?

Generella statsbidrag mkr

BOKSLUT 

2017 

Utjämningsbidrag för inkomstutjämning 248,9 

Utjämningsbidrag för LSS 16,0 

Avgift för kostnadsutjämning -37,7 

Regleringsavgift -0,2

Konjunkturstöd / generellt statsbidrag 14,5

Fastighetsavgift 2016 -0,5

Fastighetsavgift 2017 43,3

Summa 284,3
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Kommunalekonomisk utjämning –

en betydande del av kommunens intäkter?

Bjurholm Sundbyberg

Skatter
46,4%

Generella 
statsbidrag och 

utjämning
28,7%

Fastighetsavgift
2,0%

Taxor och 
avgifter

6,3%

Hyror och 
arrenden

6,4%

Riktade 
statsbidrag (inkl 

EU-bidrag)
7,2%

Försäljning av 
verksamhet och 

entreprenad
1,2%

Övrigt
1,7%

Skatter
77,5%

Generella 
statsbidrag och 

utjämning
1,5%

Fastighetsavgift
2,3%

Taxor och 
avgifter

7,7%

Hyror och 
arrenden

2,7%

Riktade 
statsbidrag (inkl 

EU-bidrag)
2,9%

Försäljning av 
verksamhet och 

entreprenad
1,9%

Övrigt
3,5%
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Så mycket tjänar kommunerna på en ny 

invånare

• Isak 2 år

• Stina 50 år

• Hilda 95 år

Årsinkomst 0 kr

Skatteintäkt 0 kr

Inkomstutjämning 44 435 kr

Kostnadsutjämning 60 749 kr

Årsinkomst 750 000 kr

Skatteintäkt 162 750 kr

Inkomstutjämning – 102 415 kr

Kostnadsutjämningen – 32 674 kr

Årsinkomst 200 000 kr

Skatteintäkt 43 400 kr

Inkomstutjämning  5 307kr

Kostnadsutjämningen  254 675 kr

Ekonomiutbildning 2020-2021



Demografisk framskrivning -Kommunal 

kostnad per ålder
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Kommunal grundkostnad Övriga kostnader Barnomsorg och skola Äldreomsorg

Ekonomiutbildning 2020-2021



Pengar in till kommunen

Skatteintäkter
57%

Generella 
statsbidrag

16%

Driftbidrag
10%

Försäljning
7%

Taxor och avgifter
7%

Hyror och 
arrenden

3%

Finansiella intäkter
0%
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Så här används pengarna till i 

Mariestad

Personal, 
pensioner

64%

Köp av verksamhet
12%

Köp av tjänst, 
övrigt

8%

Fastighets-, hyres 
och lokalkostnader

7%

Förbrukningsmaterial

5%

Avskrivningar

3%
Finansiella 

kostnader

1%
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Kommunens ekonomi

BEFOLKNING

Förskola, äldreomsorg, skola,
teknisk försörjning, parker, fritid 

och kultur, miljö- och samhällsskydd

KOMMUNAL SERVICE

efterfrågar

DRIFTKOSTNADER INVESTERINGAR

SKATTER, BIDRAG

AVGIFTER

genererar genererar

genererar

FINANSIELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

REGERING

påverkar påverkar påverkar

Bostads-
byggande

Flyttning

Födda

Döda

påverkar

OMVÄRLDEN
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Ekonomi & HR

Ida Nilsson  & Cecilia Gustafsson

Anna Brink  & Annica Magnusson 
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Vad är en budget?

-Anslagsfinansieringen

-Resursfördelning

-Intäktsfinansiering



Vad är mitt ansvar som chef?

-Resultatenhet

• Resultatenheten ansvarar för det 

samlade resultatet, både 

ekonomiskt och 

verksamhetsmässigt enligt 

nämndens mål och inriktning.



Bryta ner din budget

 Stort förtroende Litet förtroende 

Bra kvalitet på 

underlag 

 

Budgeten ett 

åtagande, avvikelser 

beror på externa 

faktorer 

Budgeten en prognos, 

externa avvikelser 

slår igenom fullt ut. 

Ev. medveten 

felbudgetering.  

Svag kvalitet på 

underlag 

 

Budgeten ett 

åtagande. Avvikelser 

uppstår som 

överraskningar för 

alla parter. 

Budgeten en prognos 

(gissning). 

Avvikelser uppstår 

som överraskningar 

för alla parter. 

 

 



Bryta ner din budget

Personalkostnader

Material

Tjänster

Lokaler

Kapitalkostnader



Ca 80 % av de flesta chefers kostnader 

består av personalkostnader

Dina medarbetare är din största tillgång och din största 

kostnad – men kan du påverka din kostnad?



Kostar det nåt? 

Om vi utgår från en ”normalrekrytering” av kommunens vanligaste tjänst och största 

yrkesgrupp (undersköterska) då kan vi anta att: 

Lönen ligger kring 25 000 kr per månad och vi förväntar oss att den anställde stannar i 

fem år. 

- Den rekryteringen är en investering på över en miljon kronor (om vi räknar på ett 

minimipris) 

- Om den anställde stannar i 10 år är investeringen värd knappt tre miljoner

Hur ofta gör du miljoninvesteringar i din roll som chef? 



Så här mycket kostar en anställd

* Exempel: en anställd arbetar 165 timmar per månad med en månadslön på 25 000 kr

Lön 152 kr/tim (25 000 kr / 165 timmar) 

Semester + 20 kr/tim (ca 13 % av lönen)

Arbetsgivaravgifter + 77 kr/tim (ca 45 % procent x (lön+semster)

Minimipris = 249 kr/tim (ca 1 % av månadslönen)

Indirekta kostnader** + 125 kr/tim (30-100 % av minimipriset) 

Självkostnad = 374 kr/tim

** Indirekta kostnader är till exempel lokalhyra, materialförbrukning, utrustning, 

administration och räntekostnader

* Källa Ulf Johansson, Anders Johrén – Personalekonomi idag 



Arbetstid kostar olika mycket 

beroende på när och hur den utförs

Räkneexempel för en arbetad timme på schema, på mertid och på övertid

Ordinarie timlön Timlön mertid Timlön övertid

1 timme  100 kr 120 kr 180 – 240 kr

8 timmar 800 kr 960 kr 1440 – 1920 kr



Mertid och övertid 2018

Sektor stöd och omsorgs kostnader för mertid och övertid 2018 i kr och timmar

Kronor Arbetstimmar

Övertidskostnad 5 880 000 kr 12496 st

Mertidskostnad 4 997 000 kr 17699 st

Ordinarie lön 2 940 000 kr 12496 st

Ordinarie lön 4 164 000 kr 17699 st

Dif övertid/ordinarie lön 2 940 000 kr

Dif mertid/ordinarie lön 833 000 kr

Summa 3 773 000 kr



Svårigheter med budget

• Svår att påverka

• Svårt att veta vilka resurser som jag kan räkna med

Något att förhålla sig till
Jag har en plan!

Budget och aktiviteter



Vad är stödfunktionens roll?

-Att coacha dig  

-Vara ditt kunskapsstöd 



Vad är en prognos?

-så kan vi jobba ihop

Iakttagelser Bedömning RekommendationSlutsats

Vilka åtgärder ska prioriteras?

Effekten

Görs av 

iakttagelsen

Fakta



Date

Vad är en prognos?
- Att mäta resultat

 Intäkter, kostnader

 Under en viss period

 Presenteras i en 

resultaträkning

2020-12-18 67



Vad är en prognos?

-Nuläget och bedömningen för hela året

-Ställ nuläget mot budgeten

-Vad vet jag kan påverka framåt?

-Finns det omvärldsfaktorer som kan påverka mig?



Frågeställningar vid uppföljning

• Kartläggningen

• Analysen

• Prognosen

• Vad har vi gjort hittills?

• Stämmer det med vad vi planerade i 

verksamhetsplanen

• Varför blev det så här?

• Om det avviker

• Hur kommer det att bli framåt under året?

• Fortsätter avvikelsen? Händer det något vi 

inte räknade med när vi planerade?



Analysen under året

• Om analysen visar avvikelse:

• Är avvikelsen påverkbar?

1. Om ja, utarbeta förslag till åtgärder för att minska avvikelsen resten av året    

2. Om nej, informera ledningen om att avvikelsen kommer att bestå och ev. 

öka. 

Avvikelser måste alltid leda till handling!!!



PAUS



Chefens verktyg vid personalbekymmer



Arbetsrättens syn på dig som chef

Chefen är ansvarig för ”allt”…

• Händelser finns inte förrän chefen har påtalat dem och dokumenterat dem

• Det gäller även ”logiska” saker som att komma i tid eller att man inte får 

stjäla 

• ”Det är rimligt att anta”, ”man borde själv förstå” osv tar inte arbetsrätten 

hänsyn till



Exempel på ”personalbekymmer” där du 

som chef bör agera

1. Kommer för sent

2. Tagit med sig förbrukningsmaterial hem

3. Varit otrevlig mot brukare/elev/kollega

4. Slarvat med arbetsuppgifter

5. Inte följt arbetsinstruktioner



Vad kan / ska / bör chefen göra? 

Utan förarbete kan andra åtgärder sällan ske. 

Samtal med 
medarbetare

Tydliggörande 
samtal 

Ska dokumenteras 
skriftligt

Ytterligare samtal 
samt 

handlingsplan

Erinran om att 
arbetsgivaren 

överväger 
varning



Rehab



Arbetsgivaren är enligt lag skyldig 

att:

• aktivt vidta åtgärder för att förebygga skador och ohälsa

• betala sjuklön

• aktivt jobba med arbetsanpassning och rehabilitering



2016 hotade regeringen med att lägga sjuklönekostnaden för de 30 första 

sjukdagarna på arbetsgivaren.

I samband med det tog parterna inom kommun- och landstingssektorn 

fram en avsiktsförklaring. Den utlovar att vi ska jobba ännu bättre med 

arbetsmiljön samt förebyggande och rehabiliterande insatser

Avsiktsförklaring 

https://skr.se/arbetsgivarekollektivavtal/arbetsmiljo/friskarearbetsplatser.12292.html


• Vilka kostnader förknippar du med dessa skyldigheter?

• Hur hanterar du kostnaderna idag?



Varför ska vi jobba för en lägre 

korttidssjukfrånvaron?

En sjukdag kostar ungefär 10 procent av månadslönen. 

Vid en månadslön på 30 000 kronor 

- kostar en korttidssjukdag ca 3000 kronor

- kostar en sjukskrivning på sex månader ca 100 000 kronor*.

*För nyckelpersoner kostar det ofta mer, eftersom det är svårare att hitta ersättare för dem.

Källa: Nyckeltalsinstitutet

https://nyckeltal.se/kunskapsbank/filmer/


Kostnader för sjukfrånvaron

1 januari - 30 september 2020

Antal dagar 46 380dgr

Sjuklön 13 353 957SEK

Semesterlön 3 776 610SEK

Arbetsgivaravgift 5 136 917SEK

Personalkringkostnad 3 041 936SEK

Åtgärder 0SEK

Totalt 25 309 420SEK



Men… det är inte bara 

sjukfrånvaron som kostar

Forskning visar att en person som är i arbete men upplever problem 

med hälsan och arbetsmiljön, presterar sämre och beräknas bidra till 

ett ”produktionsbortfall” på i genomsnitt 38 procent av sin arbetstid. 

Det motsvarar ca 15 timmar i veckan per anställd. 

Om detta skulle vara fallet för 10 personer, innebär det en kostnad på 

189 000 kr per månad.

(300 kr/tim x 15 tim x 10 pers = 45 tkr/v = 189 tkr/mån)

Källa: Malin Lohela Karlsson, forkskare Karolinska Institutet



• Medarbetarsamtal/APT

• Upprepade korta sjukskrivningar/sjukfrånvaro - Adato

• Hög personalomsättning

• Arbetsskadeanmälningar

• Omorganisationer

• Arbetskartläggningar/skyddsronder

• Avstämningsmöten

• Samverkan

Fånga upp tidiga signaler



• Avgörande för hur  

rehabiliteringen ska lyckas

• Ju längre sjukskrivning, ju 

större risk för permanent 

utslagning från arbetslivet

• Efter tre månader minskar 

rehabiliteringspotentialen 

drastiskt

Tidiga insatser är viktiga

50%

100%

1,5       3              8                                         24 mån



Vad innebär tidiga insatser?

• Personlig kontakt snarast vid sjukskrivningens början. 

• Finns det någon arbetsförmåga som vi kan ta vara på? T ex genom att 

anpassa arbetstider, omfördela arbetsuppgifter, jobba deltid, tillfälligt vara 

på något annat ställe inom verksamheten etc.

• Starta ett rehabärende i Adato - använd gärna ”Plan för återgång” redan 

från början. Notera även om inget går att göra för tillfället, revidera med nytt 

datum när läget förändras.

• Ha regelbunden kontakt, följ utvecklingen och utvärdera och eventuellt 

revidera anpassningar.

• Kontakta gärna HR för hjälp och stöd!





Länkar

Försäkringskassan - beräkna kostnader för sjukfrånvaro

Nyckeltalsinstitutet – korta filmer om varför det lönar sig att arbeta 

med hälsa och arbetsmiljö

Sunt arbetsliv - räkna på effekter av förebyggande 

arbetsmiljöarbete

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/hcoxDsIwDEDRszBkjBLExlYhLgBL1aVywC1pwI5sN1yfDixMjF__hSH0YSBoeQbLTPDcun_fXscK9nD7Q-fiicmQ7HoeL6iVSXNDF0ESms65gWyF3hYgNRQ_sfjfmVCgEPjCagT3r9FlLZMAbYZdlDVJLv4_DbV0uw9QClLN/#/
https://www.youtube.com/watch?v=Ajkq96niC8M&feature=emb_title
https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/ekonomisk-analys-arbetsmiljo/






Vad är mitt ansvar som chef?

• Ekonomiansvarig

• Personalansvarig

• Verksamhetsansvarig

- Vad är bäst för mina ”kunder”?

- Vilka personalåtgärder gynnar vårt 

team?

- Vilka åtgärder är möjliga?

- Gör en samlad bedömning vid 

prognos, vad är rimligt?

- Jag som chef äger prognosen



Redovisning

Lars Bergqvist



Ekonomiutbildning

Redovisning



Bokföring och koppling till andra

Enskild kontering

Kommunbas 20

Summering nämnd – Bokslut

SCB

RS, Räkenskapssammandrag

Kolada

jämförelse med övriga landet



Investering - drift

• Investering

- stadigvarande bruk

- längre än 3 år

- betydande värde

- särredovisat från drift

- ett basbelopp, 2020 47.300:-

- investeringsbudget/redovisning

• Drift

- löpande kostnad

- förbrukas direkt eller i närtid

- investering ger driftkostnad genom avskrivning och ränta

- driftbudget/redovisning



Attestreglemente

• Reglemente - Attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

– Beslutas av kommunfullmäktige

– Övergripande om ekonomiska transaktioner

• ansvar

• attestmoment

Attestanten 

• ”Attestantens uppgift oavsett nivå är att tillämpa fastställda anvisningar enligt 

attestreglementet samt att när brister upptäcks rapportera dessa till en överordnad 

chef.”

Beslutsattest 

• ”Beslutsattest är ett obligatoriskt attestmoment vid alla ekonomiska transaktioner och 

är kärnan i kontrollen. Beslutsattest innebär kontroll mot underlag/beställning/beslut 

och villkor. Ansvaret för beslutsattesten ska vara odelat.”



Attestreglemente

• Tillämpningsanvisningar

– Beslutas av kommunstyrelsen

– Mer i detalj för varje enskild del

• Ansvar för momenten

• Attesternas utformning

• Attestmoment, olika steg och ansvaret inom varje steg

• Jäv



Digitalisering

• Nano Learning - Manualer på intranätet

• Interna e-tjänster. Nya användare i UBW/Agresso

• Bokföringsorder digitalt. I EFH-flödet

Övrigt:

– Beställningar i systemet

– Periodiska fakturor

– Rekvisitioner vid inköp?



LOU

• LOU = Lagen om Offentligt Upphandling

LOU är ett regelverk som styr hur vi ska göra våra inköp i kommunen. 

Principen för LOU är att de inköp som görs av skattemedel ska genomföras 

på ett affärsmässigt sätt. Det innebär bland annat att kraven vi ställer ska 

vara rimliga i förhållande till vårt behov och att alla leverantörer ska 

behandlas lika och ges samma chans att delta i de upphandlingar vi gör.

Över 600 tkr.



Direktupphandling

• Om den produkt eller tjänst som saknar avtal har ett lågt värde, och ska 

köpas in vid ett enstaka tillfälle, behöver vi inte göra en upphandling enligt 

LOU utan det räcker med ett enklare tillvägagångssätt vilket benämns 

direktupphandling

Mellan 100-600 tkr.

• Ska dokumenteras

• Inköp under 100 tkr bör dokumenteras.



Övrigt

• Ramavtal. Konkurrensutsätt

• Så fort det beräknade värdet av inköpsbehovet överstiger 600 tkr, eller om 

det är ett återkommande behov, ska upphandlingen genomföras enligt LOU.

• Inköpsorganisation

• Bubo. Analysverktyg för inköp och avtal



LOU övrigt



Övrigt

• Information och övriga ekonomiuppgifter finns på intranätet.

– Information på intranätet

http://navet.mariestad.se/Sidor/default.aspx


Frågor?



Tack för idag 


