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Revideras i maj 2023 

 

 

Ordlista för dokumentet: 

Årsmötet - Föreningens högsta beslutande organ. 

Styrelsen - Föreningens näst högsta beslutande organ. 

Firmatecknare - Styrelseledamöter och tjänstepersoner utsedda av styrelsen att underteckna 
dokument i föreningens namn. 

Verksamhetschef – Styrelsens verkställande tjänsteperson.  

Ekonomiansvarig tjänsteperson - Tjänsteperson med delegerat ansvar från styrelsen att 
administrera löner och ekonomi.   

Projektsamordnare - Tjänsteperson med övergripande ansvar för ett projekts genomförande.  

Projektgrupp - De tjänstepersoner som tilldelats arbetsuppgifter och tjänstetid inom ett projekt.  

Årshjul - Det dokument som beskriver årsplanering för styrelse, ledning och ekonomi.  

Verksamhetsplan - Det dokument som beskriver hela verksamhetens årsplanering. 

OH-budget - Budgeten för projektgemensamma kostnader och inventarier.  

Verksamhetsbudget - Den totala budgeten för hela verksamheten (en sammanslagning av 
projektbudgetar och OH-budget) 

Projektplan - Det dokument som beskriver respektive projekts årsplanering 

Projektbudget - Budget för respektive projekt 
  

Rådgivningen Skåne
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1.  V E R K S A M HE T   

1.1 Övergripande 
verksamhetsplanering  

Förslag till verksamhetsplan upprättas av Verksamhetschefen 
i samråd med tillsvidareanställd personal samt Styrelsen. 
Planen fastställs av Styrelsen och antas efter beslut av 
årsmötet.  

Styrelsen har ansvaret att under löpande budgetår och vid 
behov revidera verksamhetsplanen samt fatta andra beslut 
som kompletterar denna. Ändring eller tillägg till 
verksamhetsplan bereds alltid av Verksamhetschefen. 

1.2 Beslutsordning 
övergripande 
verksamhet 

Verksamhetschefen upprättar plan och budget för OH i 
samråd med Ekonomiansvarig tjänsteperson. Plan och 
budget fastställs av styrelsen. Verksamhetschefen ansvarar 
för att tertialvis göra en avstämning av alla projektplaner och -
budgetar.    

Personalen har ansvar för att sköta den löpande verksamhet 
som styrelsen eller Verksamhetschefen fattat beslut om.  

1.3 Beslutsordning 
projekt/kostnadsställe 

Projektsamordnare upprättar förslag till projektplaner och -
budgetar i samråd med Projektgrupper, Verksamhetschef och 
Ekonomiansvarig tjänsteperson. Verksamhetschefen fattar 
beslut om förslag till projektplaner och –budgetar att 
framlägga till Styrelsen. Alla projektplaner och -budgetar 
fastställs slutligen genom beslut av Styrelsen. Ändring eller 
tillägg till projektbudget eller projektplan bereds av 
Projektsamordnare i dialog med Verksamhetschefen. 

Styrelsen fattar beslut om projektbudgetförändringar på 
högre belopp än 20 000 kronor/tertial. Förändrad 
projektbudget beslutas om på styrelsemöte och protokollförs. 

Projektsamordnare eller Projektgrupp fattar beslut om 
aktiviteter inom projektplan och -budget. Dessa beslut 
dokumenteras i projektdagbok.   

1.4 Enskilda uppdrag Ledamot av styrelsen eller tjänsteperson som agerar på 
uppdrag av Styrelsen eller Verksamhetschefen har alltid rätt 
att fatta nödvändiga beslut för att genomföra uppdraget givet 
att stadgar, budget och andra styrande riktlinjer följs.  

1.5 Återrapportering Projektsamordnare ansvarar för att utvärdering och 
uppföljning av projekten sker i samråd med Projektgruppen. 
Den som tilldelats ett uppdrag eller projekt ska återrapportera 
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till Verksamhetschefen. Verksamhetschefen ansvarar för 
utvärdering och uppföljning av hela verksamheten. 

Verksamhetschefen rapporterar löpande till Styrelsen vid 
styrelsemöten och tertialavstämningar.  

2.  EKO N O M I  

2.1 Övergripande ekonomisk 
styrning och uppföljning 

Förslag till Verksamhetsbudget och OH-budget upprättas av 
Verksamhetschefen och Ekonomiansvarig tjänsteperson och 
beslutas av Styrelsen. Verksamhetschefen fattar beslut om 
verksamhetens genomförande enligt verksamhetsplan, 
verksamhetsbudget och OH-budget.  

Ekonomiansvarig tjänsteperson tar fram underlag inför 
avstämningar. Styrelsen hålls löpande uppdaterad av 
Verksamhetschefen vid styrelsemöten samt genom 
tertialavstämningar. Styrelsen kan vid behov revidera OH- och 
Verksamhetsbudget under löpande budgetår samt fatta andra 
beslut som kompletterar dessa. I december varje år ska beslut 
fattas om innevarande års OH- och Verksamhetsbudget även 
kan gälla första tertialet nästkommande år. 

2.2 Projekt: ekonomisk 
styrning och uppföljning 

Projektsamordnare ansvarar för att skapa förslag till 
projektansökningar, -planer, -budget samt återrapporter till 
bidragsgivare i samråd med Verksamhetschefen. 
Projektsamordnare ansvarar för att göra tertialavstämningar 
och redovisa till Verksamhetschefen som i sin tur ansvarar för 
att redovisa dessa till styrelsen. Verksamhetschefen ansvarar 
också för att informera styrelsen om pågående 
projektansökningar. 

Verksamhetschefen har en rådgivande och beslutande 

funktion i att utifrån projektsamordnares underlag till 

ansökningar, projektplaner, projektbudget, avstämningar och 

redovisningar balansera Verksamhetsbudget.  

Styrelsen hålls löpande uppdaterad av Verksamhetschefen vid 
styrelsemöten samt genom tertialavstämningar.  

Ändring eller tillägg till projektbudget eller projektplan bereds 
av Projektsamordnare i dialog med Verksamhetschefen. 

Beslut om förändringar i projektbudget under 20 000 
kronor/tertial fattas av Projektsamordnaren i samråd med 
Projektgrupp, Ekonomiansvarig tjänsteperson och 
Verksamhetschefen. Beslut antecknas i projektdagbok av 
Projektsamordnare. 
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 Inköp och beställningar 

2.3 Inventarier Ekonomiansvarig tjänsteperson fattar i samråd med 
Verksamhetschefen beslut om inköp på belopp upp till 100 000 
kronor per budgetår, i övrigt fattas beslut av styrelsen. Dessa 
delegationsbeslut nedtecknas i en delegationslista för 
rapportering vid nästkommande styrelsemöte. 

Om Ekonomiansvarig tjänsteperson eller Verksamhetschef inte 
finns tillgänglig kan styrelsen samråda utgiften.  

2.4 Projektmaterial Projektsamordnare eller projektgrupp fattar beslut om inköp 
inom projektets budgetramar. 

2.5 Förbrukningsartiklar och 
kontorsmaterial 

Förbrukningsartiklar och kontorsmaterial köps in av 
ekonomiansvarig tjänsteperson och bekostas av medel i OH-
budget. 

Alla tjänstepersoner kan göra inköp av förbrukningsartiklar och 
kontorsmaterial inom ramen för OH-budget för ett belopp upp 
till 500 kronor/ tertial. 

 Ansökningar om nya bidrag  

2.6 Ansökan om nya bidrag Verksamhetschefen har ansvar för omvärldsbevakning och att 
utifrån detta inspirera till möjliga projektidéer.  

Alla medarbetare har ansvar för att eftersöka möjligheter för 
kommande eller kompletterande projektfinansiering. 

Ansökan om nya projektbidrag bereds av enskild 
tjänsteperson eller personalgrupp på uppdrag av, och i 
samråd med, Verksamhetschefen.  Verksamhetschefen fattar 
beslut om förslag till ansökan att framlägga till Styrelsen. Alla 
ansökningar fastställs slutligen genom beslut av Styrelsen 

Ansökan undertecknas i enlighet med bidragsgivarens 
riktlinjer. 

 Andra ekonomiska beslut 

2.7 Fakturering Fakturering samt justering av fakturor till kund sköts av 
ekonomiansvarig tjänsteperson. 

2.8 Avtal  Rätt att teckna och säga upp avtal har av Styrelsen utsedda 
firmatecknare.  
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Ekonomiansvarig tjänsteperson kan i samråd med 
Verksamhetschef teckna och säga upp avtal på belopp upp till 
100 000 kronor per budgetår, i övrigt fattas beslut av Styrelsen. 
Besluten nedtecknas i delegationslista och delges styrelsen vid 
nästkommande styrelsemöte. 

3.  PE R S O N A L F R Å G O R  

3.1 Tjänstefördelning och 
arbetsledning 

Verksamhetschefen arbetar fram förslag på tjänstefördelning i 
projekten i samråd med projektsamordnare och 
projektgrupper. Beslut fattas av Styrelsen.  

Verksamhetschefen leder och fördelar arbetet på uppdrag av 
Styrelsen.  

3.2 HR-frågor Styrelsen har övergripande ansvar för HR-frågor som 
arbetsmiljö och lönesättning. Utförande av uppgifter kopplat 
till dessa områden delegeras Verksamhetschefen enligt 
nedan: 

Verksamhetschefen håller i årliga medarbetarsamtal, 
lönesamtal och det systematiska arbetsmiljöarbetet med 
personalgruppen. 

Styrelsen håller i årliga medarbetarsamtal och lönesamtal med 
Verksamhetschefen. 

Verksamhetschefen arbetar fram förslag till fortbildning och 
kompetensutveckling. 

Beslut i samtliga ärenden ovan fastställs av Styrelsen. 

 Anställningar, ledighet 

3.3 Tillsvidareanställning Beslut om tillsvidareanställning fattas av Styrelsen på 
rekommendation från Verksamhetschefen. Anställningsavtal 
undertecknas av styrelseordförande.  

3.4 Visstidsanställning Beslut om visstidsanställning på max ett år fattas av 
Verksamhetschefen på förslag från 
projektsamordnare/projektgrupp. Anställningsavtal 
undertecknas av Verksamhetschefen. Besluten nedtecknas i 
delegationslista och delges styrelsen vid nästkommande 
styrelsemöte. 
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3.5 Ledighet Ledighet stäms av med Verksamhetschefen senast fyra veckor 
före om den sträcker sig över en tidsperiod av en vecka eller 
mer.  

 Verksamhetschefen beslutar om huvudsemester och ledighet 
som sträcker sig över en vecka eller mer. Styrelsen informeras 
på styrelsemöte av Verksamhetschefen. 

Verksamhetschefens ledighet stäms av med Styrelsen senast 
fyra veckor före om den sträcker sig över en tidsperiod av en 
vecka eller mer.  

Enskild tjänsteperson anger sin ledighet på hela arbetsdagar i 
Googlekalender “Ledigheter”.   

Styrelsen beslutar om tjänstledigheter och övrig ledighet. 
Styrelseordföranden beslutar om permissioner. Dessa beslut 
skall delges styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. 

Under Verksamhetschefens ledighet tas beslut av praktisk 
karaktär rörande daglig verksamhet av Ekonomiansvarig 
tjänsteperson. Beslut som skulle ha långsiktig påverkan på 
projekt eller verksamhet tas av Styrelsen.  

4.  ST YR E L S E N  

4.1 Styrelsemöte Vid styrelsemöte närvarar ledamöter samt ersättare. 
Verksamhetschefen är ständigt adjungerad till styrelsemöten 
om styrelsen inte beslutat något annat. Facklig representant 
har alltid rätt att närvara. Verksamhetschefen ansvarar för att 
skriva protokoll, justeringsperson och mötesordförande 
justerar.  

Konstituerande styrelsemöte hålls i direkt samband med 
årsmöte. Då fattas beslut om arbetsroller inom styrelsen, 
firmatecknare m.m. 

Beslut fattade under verksamhetsdagar protokollförs vid 
styrelsemöte i direkt anslutning eller per capsulaum. 

4.2 

 

Ersättning förlorad 
arbetsförtjänst 

 

Ersättning kan utgå för förlorad arbetsförtjänst mot 
uppvisande av tjänstledighetsavdrag eller liknande för uppdrag 
som ryms i årshjulet. Styrelseledamot erhåller inte ersättning 
för förlorad arbetsförtjänst för ordinarie styrelsemöten.  

4.3 Ersättning för 
resekostnader 

Ersättning kan utgå för resekostnader med allmänna 
färdmedel och egen bil samt för parkeringsavgifter, dock ej 
böter. Detta gäller för styrelsemöten och övriga uppdrag.  
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4.4 Arvodering 
 
Styrelseledamöter arvoderas enligt beslut på extra årsmöte 
2017-06-12: 

• för uppdrag där medarbetarna särskilt efterfrågar en 
styrelseledamots kompetens eller tillfälliga eller 
kontinuerliga arbetsinsats, t ex närvaro vid möten, som 
sakkunnig eller i samband med bidragsansökningar. 

• när ledamöter utför uppdrag av arbetsgivarkaraktär, t ex 
medarbetar- och lönesamtal, 

• representationsuppdrag gentemot politiker och 
bidragsgivare och deltagande i konferenser och kurser med 
anknytning till arbetsgivarrollen. 

• när ledamöter deltar i särskilt utvecklings- och 
visionsarbete för föreningens verksamhet utöver ordinarie 
styrelsearbete. 

Styrelseledamöter arvoderas inte för ordinarie styrelsearbete 
som det anges i årsplaneringen, dvs ordinarie styrelsemöten, 
introduktionsdag(ar) och verksamhetsdagar. 
 
Arvodet bekostas av medel i OH-budget. 
 
- BERÄKNINGSGRUND: timarvodet beräknas på gällande 
statligt prisbasbelopp, som delas med antalet arbetstimmar per 
månad, dvs 168 timmar (8 timmar per dag 21 dagar per månad)  

 


