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Policy för Kompetensutveckling
Inledning
En god kompetensförsörjning innebär att vi kan attrahera, rekrytera, behålla, utveckla och
avveckla kompetens. Konkurrensen ställer krav på att vi kontinuerligt och aktivt säkerställer att
rätt kompetensstruktur finns tillgänglig för att nå verksamhetens mål.
Vimmerby kommun vill uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, vilket är en framgångsfaktor i
konkurrensen om kompetent personal.
Vi vill att alla anställd ska ha tillräcklig kompetens för de arbetsuppgifter de har idag och kommer
att få i framtiden. Möjligheten till kompetensutveckling ska finnas för all personal och leda till att
verksamheten utvecklas efter nya eller förändrade krav från kommuninnevånare eller omvärlden i
övrigt.
Vimmerby kommun har tagit beslut om att varje medarbetare ska ha ett resultat- och
utvecklingssamtal årligen med sin chef. Där ingår att ta fram eventuella utvecklingsbehov.
Resultat- och utvecklingssamtalet är i detta sammanhang ett viktigt instrument för att stämma av
utbildningsönskemål med verksamhetens mål.
Då det är respektive förvaltning som beslutar om eventuella utbildningsinsatser är det viktigt att
samtliga förvaltningar gör en likartad bedömning om eventuella ersättningar samt beaktar detta i
sitt budgetarbete.
Nedanstående riktlinjer gäller för fortbildning i de fall då en anställd skall utbildas i tjänsten eller
bedriva fritidsstudier.
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Utbildning i tjänsten
Planering och beslut om att en anställd skall delta i utbildning sker inom varje förvaltning.
Förmåner vid utbildning
Den som utses av förvaltningen att i tjänsten delta i utbildning behåller sina löneförmåner under
utbildningstiden.
Den som är deltidsanställd och deltar i kurs eller konferens utöver fastställd tjänstgöringstid får
fyllnadslön upp till heltid.
Den som är heltidsanställd och deltar i utbildning på en dag som skulle varit fridag får
kompensation med timme för fullgjord utbildningstimme.
Kompensation för övertidsarbete utgår ej.

Fritidsstudier
Förmåner vid utbildning
Den som deltar i utbildning helt utanför tjänsten kan, om förvaltningen gör den bedömningen, få
viss ersättning för kostnader för t ex kursavgift, kurslitteratur och resor. Ersättningens storlek är
beroende av om studierna bedöms vara till nytta för nuvarande eller kommande arbetsuppgifter
inom förvaltningen. Ersättningen betalas ut efter att den anställde visat betyg eller kursintyg samt
redovisat kostnader. Ansökan om ersättning skall ske till förvaltningen i god tid före kursstarten.
Vid uttalat behov av fortbildning eller vidareutbildning kan nämnd fatta beslut om att
ersättning för resor, studielitteratur och viss ledighet med lön för studier ska utgå.
Riktlinje för ledighet för studier med lön i det fallet: 7,5 hp ges möjlighet att vara ledig med
lön; 4 arbetsdagar, 15 hp 8 arbetsdagar och 30 hp 16 arbetsdagar. En del utbildningar kan
ha andra poängsystem.
De lediga dagarna måste tas ut under tiden studierna/utbildningen pågår.
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Definitioner:
Grundutbildning: Utbildning som den anställde i princip bör ha skaffat sig innan
anställningen tillträddes.
Fortbildning: Utbildning som gör den anställde bättre skickad att fullgöra sitt arbete i den
befattning han/hon har.
Vidareutbildning: Utbildning som ökar den anställdes förmåga att utföra nya
arbetsuppgifter.

Vad säger studieledighetslagen?
Studieledighet
Den arbetstagare som vill genomgå utbildning har rätt till ledighet från sin anställning.
Den gäller alla typer av utbildningar och oavsett om utbildningen har samband med
anställningen eller inte.
Den som varit anställd i kommunen de senaste 6 månaderna (eller sammanlagt minst 12
månader under de senaste 2 åren) har rätt till erforderlig ledighet för studier.
Ansökan om ledighet skall lämnas till arbetsledaren i god tid före ledighetens början.
Uppskov av ledighet
Arbetsgivaren kan uppskjuta ledigheten till senare tidpunkt än arbetstagaren har begärt,
vid fackliga studier 14 dagar, övrig utbildning 6 månader, från den tidpunkt arbetsgivaren
erhöll ledighetsansökan. Har ledigheten begärts enligt ovan kan arbetsgivaren inte utan
samtycke från berörd facklig organisation skjuta på ledigheten.
Tolkningsföreträde
Om tvist uppstår rörande lagens tillämpning har den lokala arbetstagarorganisationen
tolkningsföreträde. Arbetstagarorganisationens mening blir gällande tills tvisten prövats i
domstol eller avgjorts på annat sätt.
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