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Tilläggsavtal angående samverkan om vissa arbetsmarknads-
frågor

Avtalsparter
Mellan Karlsbo¡gs kommun (organisationsnummer 212000-1 629), nedan kallad Kommunen
och Karlsborgs utveckling AB (organisationsnummer 556536-8627) nedan kallad KUB, har
under angivna fürutsättningar, fÌiljande tilläggsavtal till glillande samverkansavtal, godkänt av
kommunfullmZikti ge 2008-11-24 och underskrivet av partema 2008-12-03, om
näringslivsbefråimjande verksamhet t¡äffats.

Bakgrund
KUB är det lokala näringslivets och Karlsborgs kommuns gemensamma resrus fìir utveckling
av näringslivet i kommunen. Syftet med bolagets verksamhet åir att på en av ägama
gemensamt formulerad grundsyn aktivt verka für att främja nåiringslivets utveckling i
Karlsborgs kommun. KUB ska aktivt sträva efter att tillgodose nåiringslivets och kommunens
gemensamma intressen.

Verksamheten ska i ftirsta hand fokuseras kring de mellan pafema överenskomna
framgangsfaktorema, dvs. nåiringslivsutveckling, utbiìdning och kompetensutveckling,
infrastruktr¡r och tillgåinglighet samt attraktivitet.

KUB har inom ramen für de överenskomna framgångsfaktorema utvecklat ett omfattande
kontaktnät som kan användas fÌir att ge personer, som inte kommit in på eller av olika
anledningar ñrlorat kontakten med arbetsmarknaden, ökade möjligheter att få ett arbete.
Detta kontakfnät anv?inds reda¡ idag fìir att ge de personer som finns inom kommunens
arbetsmarknadsenhet (Idavallen) praktikplatser och annat stöd ftir att ftirbättra sina
fìirutsättningar på arbetsmarknaden. Kommunen och KUB har gemensamt bedömt att det
firu:s en betydande utvecklingspotential i det etablerade samarbetet. Ett samarbete som
bedöms vara till gagn fìlr såväl den enskilda personen som utvecklingen av det lokala
näringslivet. En ftirutsättning für detta 2ir att ett organisatoriskt samarbete mellan KUB och
kommr¡nen etableras om lokala arbetsmarknadsåtgZirder. Partema har därftir beslutat inleda ett
fìirdjupat samarbete om dessa frågor inom ramen für ett tilläggsavtal till befintligt
samverkansavtal.
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Syfte
Samarbetet om arbetsmarknadsfrågor syftar till att fÌirbättra fijrutsättningarna Íðr enskilda
personer, som inte kommit in på eller ftirlo¡at kontakten med arbetslivet, att etablera sig på

arbetsmarknaden och därmed bli sjäilvftirsörjande.

Arbetsmarknadsinsatser
KUB åtar sig att i på uppdrag av kommunen anordna och utfiira a¡betsmarknadsinsatsèr ÍÌir
personer som inte kommit in på eller ftirlorat kontakten med arbetslivet. lnsatserna kan avse

stöd i form av arbetstråining, praktik, utbildning eller andra insatser som fiirbättrar
fürutsättr:ringama ftir enskilda individer att etablera sig på arbetsmarknaden.

Enskild som erbjuds arbetsmarknadsinsats ska garanteras kontinuerlig kontakt och

handledning av kompetent personal. De arbetsmarknadsinsatser som erbjuds bör, så langt

möjligt, vara individanpassade.

Planering och genomförande av arbetsmarknadsinsatser ska genomfÌiras på en hög kvalitativ
nivå och med häinsyn till arbetsmarknadens behov samt inom de ramar som ställts till
ftlrfogande. Med hög kvalité i arbetet avses att deltagarna i de insatser som genomfÌirs har

tillÍìins något positivt, t.ex. ökat våirde på arbetsmarknaden, ökad insikt om vad man vill göra

i framtiden, eller ökad professionalitet inom ett yrkesområde.

Arbetsmarknadsinsatsema ska bed¡ivas i n2ira samarbete med bl.a. arbetsffirmedlingen,
samordningsfìirbundet, lokala nZiringslivet NyÍìiretagarcentrum, Íìireningslivet samt berörda
kommunala fü rvaltningar.

Information
KUB ska vid behov lämna information till kommunen och berörda samarbetsparter om
omfattning och resultat av de arbetsmarknadsinsatser som ano¡dnas'

Underleverantörer
Unde¡leverantör av arbetsmarknadsinsatser Íär anlitas efter skriftligt medgivande från
kommunen.

övertagande av personal
KUB åtar sig att överta arbetsgivaransvaret ftir nuvarande personal inom Idavallens
verksamhet. Övergång sker endast om personalen önskar byta arbetsgivare. De n?irmare

fürutsättraingama fìir övertagandet av arbetsgivaransvaret framgår av bilaga I till detta

tilläggsavtal.

Om samarbetet mellan KUB och kommunen inte fortsätter efter avtalsperioden, åÎal sig
kommunen att ålerta arbetsgivaransvaret ftir de personer som, i enlighet med detta
tilläggsavtal, valt att byta arbetsgivare. Ett eventuellt återtagande av arbetsgivaransvaret sker

under de fìirutsättningar sorir framgår av bilaga 1 till detta tilläggsawal.

2 (6)

u> Krn



Karlsborgs kommun

Lokaler
KUB åtar sig att överta befintligt hyresavtal fiir den ve¡ksamhet som bedrivs i f.d.
kommunhuset i Mölltorp.

Budget och verksamhetsplan
Samarbetet om arbetsma¡knadsfrågor enligt detta avtal ska inarbetas i den budget och
verksamhetsplan som styrelsen fìir KUB, enligt gällande samverkansavtal, ska faStställa
senast 3l oktober varje år.

För arbetet med de lokala arbetsmarknadsfrågoma lämna¡ kommunen ett bidrag till KUB på
totalt 100 000 per manad.

Bidraget från kommunen utbetalas kvartalsvis, i fürskott, mot faktura.

Avtalstid
Detta tilläggsavtal gäller fran och med 2010-09-01 till och med 2011-12-31. Någon
automatisk ftirlåingning av detta avtal sker inte vid avtalets slutdatum.

I övrigt gäller samverkansavtalet, daterat 2008-12-03, med ofürändrade villkor.

Karlsborg 2010-

För Karlsborgs Kommun För Karlsborgs Utveckling AB

Kjell Sjölund Ebbe Johansson
Kommunstyrelsens ordfiirande OrdfÌirande

Thomas Johansson
Kommunchef
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Reglering av vissa personalfrågor vid byte av huvudman i samband med samverkan om
vissa arbetsmarknadsfrågor

l. Anställningstid i Karlsborgs kommuns rälsras som anställningstid i Karlsborgs Utveckling AB vid
tillämpning av AB, LAS, lag om rätt till ledighet fÌir vård av barn, studieledighetslagen och öwig
arbetsrättslig lagstiftning.

2. Arbetstagare ¿ir garanterad bibehållen lön och sysselsâthingsgrad vid övergång till Karlsborgs
Utveckling AB..

3. Anställningserbjudande (se bilaga) ges individuellt till berörda anstãllda som omfattas av

huvudmannaskapsfdr¿ìndringen. Erbjudandet planeras delges berörda under xx månad 2010. Svarstid l4
dagar.

4. Karlsborgs kommun svarar för de åtaganden i form av övenid, ry nadstid eller annan skuld som
uppkomrner gentemot berörd anstâlld fram till övergången.

5. Sparad semester överftirs till Karlsborgs Utveckling AB. Medel motsvarande kostnaden for den sparade

semestem Íìiljer med från Karlsborgs kommun till Karlsborgs Uweckling AB.

6. Karlsborgs kommun reglerar flextidsaldo fiam till och med övergången.

7. Anslutning till fttretagshälsovård sker enligt Karlsborgs Utveckling AB:s regler.

8. Sjuklöneperiod som bôrjar löpa brlts vid byte av huvudman även om sjukdomsfallet fortsätter. Om
sjuklöneperiod har löpt ut hos ÍÌiregående arbetsgivare och arbetstagaren fortfarande åir sjuk vid byte av
huvudman, börjar inte ny sjuklöneperiod lopa hos den nye arbetsgivaren.

9. Intjänad kvaliñceringstid fdr minnesgåva i Karlsborgs kommun överftirs Îill Karlsborgs Utveckling AB.

10. Personakter fdr de anstâllda som byter huvudman behålls av Karlsborgs kommun.

11. 1jänstgöringsbetyg/intyg utfürdas fìtr de anställda som byter huvudman.

Vissa arbetsrâttsliga frågor i sâmband med gemensâm ftirualtning

ATbetsrâttsligt är detta att beüaktas som en verksamhetsövergång enligt $ 6b LAS, eftersom de arbetstagare som

berörs av samarbetet i en ny gemensam organisation ska ha samma arbetsgivare.

Samtliga arbetstagare som berörs av óvergången €rbjuds arbete i Karlsborgs Uweckling AB. Tackar man nej till
erbjudandet fóreligger risk fór övefalighet om omplaceringserbjudande salmas.

AGF ersättningar gãller ej heller ftr den som tackar nej till erbjudandet. Merkostrìader som t.ex. lön und€r
uppsåigningstid står Karlsbores kqun fìir. Eventuell omplacering hanteras av Karlsborgs kommun.

t b ft?t¡
Postadress Besöksadress Telefon
Karlsborgs kommun Storgatan 16 0505-170 00
f)46 82 Kârlsborg Karlsborg Telefax
E-post Webbplats 050$.171 60
karlsborg.kommun@karlsborg.se www.karlsborg.se
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Övergang av ve¡ksamhet. (EG-rätt och svensk tillänpning).
Nedan beskivs de regler som gåiller vid övergång av verksamhet.

Överlåtaren överlåter sin verksamhel, helt eller delvis till fÌirv¿irvaren.

Vad händer med personalen i verksamheten?
Grundregei: Vid overgång av verksamhet fìiljer personalen med verksamleten.

Övergång av verksamhet ¿ir inte saklig grund fttr uPpsägning, 6b $ LAS.

Får personalen därmed ny anställning hos fürvä¡-vâren?
Nej, clìt gamla anställningsavtalet hos överlåtaten forts¿ltter att g¿illa hos fÌtruàrvaren så det ¿ir ej en ny

anst¿illning. Det sker bard ett partsb)'te på arbetsgivarsidan.

Den enskilde arbetstagârens râtt
En arbetstagare kan motsätta sig att hans anställning automatiskt övergfu till fürv¿irvaren, enligt 6b $ LÀS.

Arbetstagaren ff)rblir då anställd hos overlåtaren.

överlåtaren och fürv?irvaren svarar solidariskt fìir ekonomiska fôrpliktelser som rör tiden innan övergången.

Arbetstagaren kan dåirfìlr vàlja vem han skall vända sig emol'

Samverkansfürhandling och information
En överlåtelse ¿ir en viktigare Îótändring och ska darmed fìjrhandlas enligt I I $ MBL innan beslut om

överlåtelse tas. Overlåtaren och lórvÈfrvaren ãr skyldiga att i god tid informera arbetstagama om skàlen till och

fdljdema av övergången. A.rbetsgivama måste både informera och fürhandla om de praktiska åtgåirder som direkt

berör arbetstagama-

När fìireligger identitet i verksamhet?

Sju kriterier skall sammanvägas:
I Arten av füretag eller verksamhet.
2 Om materiella tillgängar överlåtits.
3 Värdet av överlåtna immateriella tillgångar.
4 Om (majoriteten av) de anst¿illda tagits öYer.

5 Om kunderna tagits över.
6 Graden av likhet mellan verksamheterna.
? Om verksamheten legat nere innan överlåtelsen och i så fall hur l¿inge.

Om (majoriteten av) de ânställda tagits över
I Merclo(-domen C -171-l't2/94 ¡àcker det med att endast 22yî av arbetstagalTra tagits över av Íìirv¿irvaren für att

kriteriet skall anses uppryllt. Sägs arbetstagama upp av överlåtaren och några arbetstagare senare anställs av

förvärvaren, ser domstolen det som ett tecken på att uppsägningen berodde på övergången'

övergång av del av verksamhet
övergångsbegreppet ¿tr även till¿impbart nåir del av verksamhet övergår. Det blir viktigt att exakt identifiera vilka

arbetitagare som tillhór den del av verksamleten som övergår. Det är endast dessa som kan grunda Ëttigheter

rnot fürv?irvaren, jfr. C 186/83 Bo¿en.

Anställningsavtalet
Vid övergång av verksamhet sker ett partsbyte På arbetsgivarsidan, så att anställningsaYtalet

övergår från överlåtaren till ftirv¿irva¡en.

Anstãllningsvillkor
Överlåtarens rättigheter och skyldigheter p.g.a. ett anställningsavtal som gällde vid
tidpunkten für övergången, övergår på fórv¿irvaren.

Anställningsavtalets gränser
Att anställningsavtalet övergår inneb¿ir:
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I att arbetstagaren kan göra gällande samma rättigheter mot fìtrv¿irvaren som tidigare mot överlåtaren.
2 att fiiwärvaren kan kr¿iva detsamma som överlåtaren kunde l(räva av arbetstagaren.

Anställningsformen
Även anst?illningsformen övergår, dvs:

I dentillsvidareanst¿illde arbetstagaren fofsätterattvaratillsvidareanställd.
2 den visstidsanställde forts¿ttter sín visstidsanst¿illning hos Íìtrvärvaren.

Uppsägningsgrunder vid övergång av verksarnhet
Uppsägningen får ej bero på övergången. Uppsägning ¿ir dock möjlig om arbetsbrist uppstar av:

I tekniska skåil

2 organisatoriska skäl eller
3 ekonomiska skåil.

Turordning infür uppsägning
Efter övergäng turordnas de övefagna arbetstagama med fürvärvarens övriga personal, vilket på sedvanligt s¿¡tt

kan ske antingen via tolkning av LAS (sist in, fìtrst ut) eller via lokalt kollektivavtal.

De övertagna arbetstagama får ¿tven r¿ikna tiden de arbetat hos överlåtaren.

Företrädesrätt till återanställning
Beg¿iran om fìireû¿ldesr¿itt till återanställning enligt 25 $ LAS st¿llls efter óvergången till fìirv¿irvaren.

Kollektivavtalets ställning vid övergång - grundregeln i 28 S MBL
Om fôw¿irvaren inte âr bunden av tillãmpligt kollektivavtal, fìiljer överlålarens kollektivartal med vid
övergången.

Är ftirvãrvaren bunden av till¿impligt kollektivavtal, Îôljer överlåtarens kollektivavtals anställningsvillkor med
vid övergången och tillämpas av ftirv¿irvaren under ett år.

Undantageni28SMBL
Kollektivavtalets anställningsvillkor till¿impas inte om:

1 Kollektivavtalet löper ut under det frtrsta året.
2 Överlåtarens kollektivaytal ers¿itts med ett n)¡tt, s.k. inrangeringsavtal.
3 Den fackliga organisationen säger upp kollektivavtalet inom 30 dagar fiån det att den fått kännedom om

övergången.

Kollektivavtalets anställningsvillkor
Är fìirvåirvaren redan bunden av ett tillämpligt kollektivavtal, övergår bara anställningsvillkoren i överlåta¡ens
kollektiva\.tal rurder ett år.

Endast de delar av kollektivavtalet som tar sikte på den enskilde arbetstagaren ses som anställningsvillkor.

Olika kollektivavtalsvillkor
Är fürvärvaren redan bunden av ett kollektivavtal, vid övertagande av en verksamhet, så kan den situationen
uppstå att fiirv¿irvaren måste till¿impa olika anställningsvillkor på samma personalkategori, beroende på on de
va¡ anställda hos fÖrv¿irvaren innan överlåtelsen eller ej.

Vad är inte anstâllningsvillkor?
Exempel på kollektivaytalsbest¿immelser som ej ses som anställningsvillkor:
Kollektivavtalsvillkor som reglerar fÖrhållandet mellan a¡betsgivare och fackförbund, såsom
förhandlingsordning och beståimmelser om facklìg verksamhet.
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RESERVATION lämnad vid kommunfullmäktiges (KF) behandling av ärende 15,

"Förclag om samverkan med Karlsborgs Utveckling AB avseende
arbetsmarknadsenheten (ldavallen) - tilläggsavtal" vid sammanträdet den 31 maj
2010.

När detta ärende behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-15 lämnade vi en
protokollsanteckning där vi framförde ett antal olika synpunKer och frågor över ärendets
beredning. Det enda underlag som presenterades var en skrivelse från personalchefen samt ett
styrelseprotokoll från KUB. Det enda förslag som fanns var att verksamheten vid ldavallen ska
föras från kommunstyrelsen till KUB. Det gav en känsla av att frågan i praKiken redan var avgjord.

Då kommunfullmäKige vid dagens sammanträde behandlar ärendet noterar vi att ingen hänsyn är
tagen till de synpunkter eller frågor som v¡ framförde ¡ kommunstyrelsen. Vi anser inte att en fråga
av så stor strategisk betydelse för kommunen ska behandlas på detta sätt. Det m¡nsta man har rätt
att begära är ett underlag som redovisar alternativa vägar att gå. Hanteringen av ärendet skapar
dessutom en rad frågetecken som borde vara naturliga att räta ut innan man bestämmer vä9.
Några av de frågor vi vill ha svar på, men fortfarande saknar, är:

. Varför ska ett bolag som t¡ll 77 procent ägs av pivata intressenter ansvara för såt strateg¡ska
och viktiga fragor som en arbetsmarknadsenhet har ansvar föt?

c Vilka effel<ter fàr det privata bolagets ansvar pà möjlighetema att samverka med, och erhälla
finansiering frân, ol¡ka offentliga al<törer som exempelvìs försäkringskassan och
arbetsfömedl¡ngen?

c Om man är missnöjd med nuvarande form borde man dà inte, först av allt, undersöka vilka
förändtingar som är möjl¡ga aft genomföra i bef¡ntl¡g verksamhet innan man "lämpar öve/'
ansvaret pà nàgon annan?

o Finns det nàgon enda punl<t i KUB:s bolagsordning eller verksamhetsplan som stödjer den
Iösn¡ng som de borgerliga partierna nu förordar?

. Vaft tar övr¡ga arbetsmarknadspolitiska fragor vägen? Ungdomama? Männìskor med
invandrarbakgrund? (KUB:s åtagande omfattar i princip bara verksamheten vid ldavallen)

. Ar det rimligt, vilket har framskymtat, aft làta KUB ansvara för arbetsmafunadsenheten av
skâlet aft stärka KUB:s ekonomi?

. Det framkommer gàng pà gàng att vår egen personalenhet har alldeles för smà personella
resurser. Ár det dà inte naturligt att föra en serìös diskussion om hur vi kommer tillräfta med
det i stället för aft hela tiden söka lösn¡ngar där vi avhänder oss dessa sfrafegis ka fràgor?

Vår reservation grundar s¡g på det faktum att ovanstående, enligt vår uppfattning,
synnerligen motiverade frågeställningar fortfarande lämnas he¡t utan svar ¡ det
beslutsunderlag som följer med ärendet.

Vi anser att det i alla lägen, och ¡ alla typer av ärenden som rör kommunens egen
verksamheg först ska prövas egna alternat¡va lösn¡ngar ¡nnan man avhänder s¡g ansvaret.

En arbetsmarknadsenhet är en cent¡al och mycket strategisk fråga för alla andra kommuner
i vårt land. Varför behandlas den inte så i Karlsborg?

För den Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen
,-l

'7;ft{ä-e-t--'-'
Peter Lindroth, gruppledare

Soc¡aldemokraterna i Karlsborgs kommun
Kungsgatan 4
546 30 KARLSBORG


