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1. Inledning 

1.1 Syftet med nämnden 

Syftet är i första hand att lönenämnden genom löneenheten skapar förutsättningar för en 

ändamålsenlig organisation med minskad sårbarhet och ökad effektivitet. Målet är att optimera 

resursutnyttjande i syfte att bygga upp och säkerställa en väl fungerande lönefunktion samt skapa en 

stark och attraktiv gemensam organisation som befäster en konkurrenskraftig kompetensnivå och 

service. 

1.2 Nämndens uppdrag 

Lönenämndens uppdrag är att fullgöra och ansvara för de samverkande kommunernas uppgifter vad 

avser: Löneadministration, Support och utbildning i lönesystemets olika delar, Support i tillämpning 

av lagar, avtal och regler, Utdata och statistik (basutbud), Systemförvaltning samt Pensions- och 

försäkringsadministration. Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och 

ta de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt samarbeta med andra 

myndigheter, organisationer och enskilda vars verksamhet berörs. 

Verksamheten ska bedrivas inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser genom ett 

ändamålsenligt och effektivt sätt. 

Lönenämnden ska delta i respektive samverkande kommuns planering, där frågor inom nämndens 

område berörs. 

1.3 Nämndens ansvar och roller samt definitioner 

Lönenämnden består av sex ledamöter och sex ersättare. Kommunfullmäktige i respektive 

samverkande kommun utser vardera två ledamöter och två ersättare bland dem som är valbara i den 

egna kommunen. Första mandatperioden omfattar kalenderåret 2014. Därefter är mandatperioden 

fyra år räknat från och med 1 januari året efter det år val av kommunfullmäktige har ägt rum. Den 

gemensamma nämnden ska leda och samordna verksamheten inom nämndens ansvarsområde. 

Lönenämnden ska utforma övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten samt 

ansvara för att de av respektive fullmäktige fastställda målen för verksamheten följs. 

Lönenämnden ska se till att respektive kommunstyrelse får rapporter om den ekonomiska ställningen 

och hur verksamheten utvecklas samt till respektive fullmäktige årligen lämna en redogörelse över 

föregående års verksamhet Lönenämnden företräder de samverkande kommunerna och ingår avtal 

för deras räkning. 

Lönenämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som 

kan begäras av respektive samverkande kommun. 

Lönenämnden får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder i respektive 

samverkande kommun, när det behövs för att kunna fullgöra sina uppgifter. 

1.4 Forum och funktioner som finns kring nämnden samt vilka 

uppgifter och ansvar de har 

Löneenheten leds av enhetschef som har till uppgift att förvalta och utveckla verksamheten samt 

verkställa de uppdrag som ges från lönenämnden. Enhetschefen är direkt underställd lönenämnden 
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politiskt samt i tjänstemannaledet direkt underställd Munkedals kommunchef. De samverkande 

kommunerna har också en arbetsgrupp bestående av respektive kommuns personalchef samt 

lönechef med uppdrag att samverka omkring de frågor som har beröringspunkter med 

lönenämndens uppdrag. 

2. Viktiga händelser 

2.1 Väsentliga personalförhållanden 

Ny person har tillträtt som enhetschef för löneenheten, för övrigt så har inga väsentliga 

personalförändringar inträffat. 

2.2 Sjukfrånvaro 

Löneenheten har ett ohälsotal för perioden jan-aug på 4,68 % varav 1/3-del består av 

långtidssjukskrivning. Inga speciella åtgärder planeras utan fokus kommer att ligga på att bibehålla en 

låg nivå. 

2.3 Hur har arbetet skett/utvecklat sig med intern kontroll 

Lönenämnden har 2015-11-12 § 19 antagit följande interkontrollpunkter för löneenheten: 

 

Få avvikelser har hittats i samband med genomförda kontroller. 

2.4 Personalomsättning 

Under perioden har två personer varit tjänstlediga och därefter avslutat sina anställningar. 

Ersättningsrekrytering har skett på en av tjänsterna men på tjänsten som systemförvaltare har ännu 

ingen kunnat anställdas. 

2.5 Händelser av väsentlig karaktär  

Enheten har from mars infört e-lönespecifikationer för alla anställda inom SML-kommunerna vilket 

innebär att den anställde får sitt lönebesked elektroniskt istället för på papper i brevlådan. Syftet är 

att minska kostnaden och är ett led i att minska pappersmängden ur ett miljömässigt perspektiv.  

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Kontrollmoment Metod Frekvens

Rapportering 

till

Signallistor

16

Orimlig bruttolön Avstämningar sker inför varje 

lönekörning via signallistor som 

HEROMA systemet upprättar. 

Signallistorna skrivs ut och sätts 

in i pärm som förvaras på 

löneenheten.

Varje månad Lönechef

Signallistor

16

Överuttag semester Avstämningar sker inför varje 

lönekörning via signallistor som 

HEROMA systemet upprättar. 

Signallistorna skrivs ut och sätts 

in i pärm som förvaras på 

löneenheten.

Varje månad Lönechef

Löneutbetalningar

16

Kontrollera att 

utbetalning av löner 

görs av två i förening

Lönelistan för respektive SML 

kommun undertecknas av två 

löneassistenter. Därefter skickas 

lönelistan till respektive kommuns 

ekonomienhet. 

Varje månad Lönechef

Säkerställa 

ändringar av 

uppgifter i HEROMA 16

Kontrollera att alla 

anställningsunderlag 

som kommer in till 

löneenheten är 

undertecknat av chef.

Kontrollera alla! Dagligen Lönechef
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En pilotgrupp i respektive kommuner har börjat med att varje timanställd själv lägger in sin 

tjänstgöring i Heroma, målet är att alla timanställda ska lägga in sin tid. Kvittohanteringen ses över 

och modul har införskaffas för att minska pappersflödet. Reseräkningsmodulen är svårbegriplig för 

användarna och sålunda tar implementeringen längre tid än planerat. 

Stor personalomsättning bland personalen inom SML-kommunerna och särskilt inom chefsleden 

vilket innebär att mer resurser behöver läggas på introduktion av nyanställda. 

Rehabiliteringsmodulen HälsoSAM, som är ett dokumentations- och hjälpverktyg i samband med 

rehabilitering av personal fungerar väl och har börjat användas i stor omfattning av chefer och 

personalredogörare i SML-kommunerna. 

2.6 Beskrivning av hur återrapportering fungerat med 

ägarkommunerna 

Återrapportering sker genom lönenämndens protokoll och genom styrgruppen som består av 

respektive kommuns personalchef samt lönechef. Styrgruppen har fastställda möten ca 1 ggr/mån 

och har hittat en bra arbetsform för dialog och återkoppling.  

2.7 Beskrivning av vilka avtal på interna tjänster som finns 

Finns inga andra avtal än reglemente och samverkansavtal för lönenämnden. 

3. Ekonomi 

3.1 Resultaträkning 

 

UTFALL BUDGET AVVIKELSE

Belopp i tkr Jan 16 - Aug 16 Jan 16 - Aug 16 JMF BUDGET

INTÄKTER LYSEKIL MUNKEDAL SOTENÄS SUMMA LYSEKIL MUNKEDAL SOTENÄS SUMMA

Försäljning tjänster/avgifter

KOMMUNBIDRAG 0 1 735 0 1 735 0 1 735 0 1 735 0

EXTERNA INTÄKTER 2 180 26 1 550 3 756 2 139 0 1 529 3 668 88

SUMMA INTÄKTER TOTALT 2 180 1 762 1 550 5 491 2 139 1 735 1 529 5 403 88

KOSTNADER

PERSONAL -3 155 -3 662 507

ÖVRIGA KOSTNADER -1 601 -1 742 141

KAPITALTJÄNSTKOSTNADER

SUMMA KOSTNADER TOTALT -4 756 -5 403 647

NETTO 735 0 735

UTFALL UTFALL AVVIKELSE

Belopp i tkr Jan 16 - Aug 16 Jan 15 - Aug 15 JMF FÖREG ÅR

INTÄKTER LYSEKIL MUNKEDAL SOTENÄS SUMMA LYSEKIL MUNKEDAL SOTENÄS SUMMA

Försäljning tjänster/avgifter

KOMMUNBIDRAG 0 1 735 0 1 735 0 1 686 0 1 686 50

EXTERNA INTÄKTER 2 180 26 1 550 3 756 2 179 23 1 562 3 764 -8

SUMMA INTÄKTER TOTALT 2 180 1 762 1 550 5 491 2 179 1 709 1 562 5 450 41

KOSTNADER

PERSONAL -3 155 -3 499 344

ÖVRIGA KOSTNADER -1 601 -1 411 -190

KAPITALTJÄNSTKOSTNADER

SUMMA KOSTNADER TOTALT -4 756 -4 911 155

NETTO 735 539 196
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3.2 Analys av det ekonomiska utfallet 

Det totala utfallet per augusti månad är + 735 och årsprognosen förväntas bli + 500 tkr.  

Det positiva ekonomiska utfallet beror på att enhetschefen varit anställd på 40-60 % tom 4 aug och  

istället för som budgeterat heltid. Dessutom har inte återbesättning skett fullt ut gällande 

systemförvaltare och löneadministratör inom löneenheten. I slutet av året beräknas 

personalkostnaderna uppgå till vad som är budgeterat. 

Inköp av nya moduler i Heroma sker vid behov och kostnaderna beräknas inte minska utan öka något 

p.g.a. att fler moduler köps in för att effektivisera lönehanteringen för anställda, chefer och för 

löneenheten. 

3.3 Beskrivning av reglering till medlemskommunerna 

Löneenheten fakturerar i slutet av varje månad till respektive samverkans kommuns andel enligt 

andels och fördelningstal på budgeterade siffror. I slutet av året regleras de fakturerade kostnaderna 

mot verkligt utfall. Andels och fördelningstalen visas under rubriken nyckeltal.  

3.4 Viktiga förhållanden för bedömning av ekonomin som inte 

redovisas i resultat- och balansräkning 

Inget att redovisa. 

 

4. Måluppfyllelse budget 2016 
 

4.1 Gemensamma styrdokument som reglerar löneenhetens 

verksamhet 

Reglementet för lönenämnden samt samverkansavtalet mellan de samverkande kommunerna är 

befintliga styrdokument. Lönenämnden utfärdar också styrdokument i form av t ex interkontroll. 

Munkedals kommuns styr- och ledningsdokument gäller också för lönenämnden. 

4.2 Sammanställning och uppföljning mål 

  

Bedömningar 

Status: Helt uppfyllt  

Status: I hög grad uppfyllt  

 Status: Delvis uppfyllt  

Status: Ej uppfyllt  

 

2. Inriktningsmål: Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut 

 

2.1 Resultatmål: Verka för en minskning av pappersförbrukningen inom 

verksamheten 
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Status:   

 

Kommentar: Kontorspärmarna återanvänds och kontorspapper tas ut där arkivplanen uppger att 

dokumenten måste sparas. Processen fortlöper och inte annat än i undantagsfall tas kopior ut och 
istället läggs så mycket som möjligt direkt i våra verksamhetssystem. 
 
 

Mått Utfall 2016 Mål 2016 

Löneenheten skall minska användningen av kontorspapper 

och kontorspärmar 

50 % 70 % 

 

 

2.1.1 Verksamhetsmål KF: Löneenheten skall inom den egna verksamheten och i 

beröringspunkter med SML kommunerna medverka till en kraftig neddragning av 

pappersförbrukningen 

Status:  
 
Kommentar: Införandet av e-lönespecifikationer för anställda är genomförd mars 2016, 

förtroendevalda ska också på sikt få e-lönespecifikationer. 

 

Aktivitet Startdatum Slutdatum Status 

Genom att ständigt utveckla och förbättra 

administrativa flöden. Införande av e-lön. 

2016-01-01 2017-03-31 Färdig 

 

8. Inriktningsmålet KF: Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare 

som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och 

mångfald  

8.1 Resultatmål LN: Verka för hög informations- och kunskapsnivå inom 

nämndens område 

 

Status:  

 

Kommentar: De individuella kompetensutvecklingsplanerna är framtagna och kommer 

kontinuerligt att revideras i samband med att årliga medarbetarsamtalen genomförs. Löneenhetens 

webbsida kommer att förändras och få samma struktur som Munkedals INsida samt göras mer 
lättläst och uppdaterad. 

 

 

Mått Utfall 2016 Mål 2016 

Individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga 

medarbetare (%) 

100 % 100 % 

Utveckla löneenhetens webbsida till att hela tiden vara 

uppdaterad (%) 

70 % 80 % 

 

 
8.1.1 Verksamhetsmål: Verksamheten skall samverka med kommunerna och genom ett 

gemensamt ansvarstagande arbeta med ständiga förbättringar  

Status:  
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Kommentar: Att arbeta med ständiga förbättringar är ett pågående arbete som kontinuerligt 

kommer att fortsätta. Kompetensutvecklingsbehovet är framtaget och lönesamtalen genomförda. 
Utvecklingssamtal kommer att genomföras under hösten. Arbetsplatsträffar genomförs ca 9 gånger 
per år samt verksamhetsträffar varje vecka. 

 

 

Aktivitet Startdatum Slutdatum Status 

Ständigt förbättringsarbete genom LEAN metoder, 

kartläggning av kompetensutvecklings behov inom 

löneenheten, löne- och utvecklingssamtal, APT. 

2016-01-01 2016-12-31 Påbörjad 

 

 

 

 9. Inriktningsmålet KF: Styrdokument ska vara aktuella, kända och regelbundet 

följas upp. Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst vart 

fjärde år. 

9.1   Resultatmål LN: För att skapa ökad effektivitet skall nämnden verka för att 

SML kommunerna arbetar på ett enhetligt sätt. 

Status:  

 

Kommentar: Arbetet pågår med att få fler arbetsprocesser och flöden likartade inom SML. Nytt 

gemensamt anställningsavtal samt ändringsblankett ska tas fram. 

 

 

Mått Utfall 2016 Mål 2016 

Antal lönespecifikationer per heltidsanställd löneadministratör   568 st     547 st 

Årsarbetare löneadministratör 7,9 ÅA      8,1 ÅA 

Systemförvaltare 1,1 ÅA       1,5 ÅA 

Pensionshandläggare 0,5 ÅA        0,5 ÅA 

Lönechef 0,5 ÅA        1,0 ÅA 

HEROMA lönesystem skall användas i så stor utsträckning som SML 

kommunerna vill (%) 

70 %       90 % 

 
9.1.1 Verksamhetsmål: Verka för att SML kommunerna nyttjar HEROMA självservice i alla 

delar som systemet tillåter 
 

Status:   

Kommentar: Utbildning, support och informationsinsatser sker kontinuerligt och har intensifieras 

inom SML-kommunerna både för nyanställda och för redan anställda bl.a på grund av stor 
personalomsättning bland chefer och anställda. 
 
 

Aktivitet Startdatum Slutdatum Status 

Utbildning och informationsinsatser för HEROMA 

systemet. 

2016-01-01 2016-12-31 Pågår 
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9.1.2 Verksamhetsmål: Verka för att SML kommunerna använder de digitala dokument 
som finns för löneunderlag utanför HEROMA systemet 

 

Status:  

 
Kommentar: Införande av digitala blanketter för elektronisk underskrift har bortprioriterats till 
förmån för självrapportering direkt i Heroma. Införandet av förhandlingsmodul och Rehabmodul är 
klara. Hantering av arbetsskador kommer att hanteras i modul utanför Heroma enligt beslut i 

styrgruppen. Hantering av förtroendemän har försenats till förmån för andra prioriterade processer. 
Reseräkningsmodulen används till viss del i Munkedal och övriga kommuner kommer att börja 
använda modulen men vi avvaktar hur vi ska hantera kvitton. 
 
 

Aktivitet Startdatum Slutdatum Status 

Upprätta digitala blanketter förberedda för 

elektronisk underskrift för alla löneunderlag som 

ligger utanför HEROMA systemet. 

 

2016-01-01 2016-12-31 Försenad 

Införanden och tillämpning direkt i lönesystemet 

genom förtroendemannarutinen, 

reseräkningsrutinen, REHABMODUL, 

Förhandlingsmodul, kostavdrag, upprätta avtal. 

2016-01-01 2016-12-31 Påbörjad 

 

 

 

 
5. Framtid 

5.1 Strategier för kommande år 

Löneenheten arbetar med att förbättra nuvarande arbetsflöden inom den egna enheten och inom hela 
SML-verksamheten för att minska pappersflödet och få en smidigare hantering av lönehanteringen 
från anställd till löneutbetalning. En av åtgärderna är att fortsätta och intensifiera arbetet med att få 
enhetliga rutiner och arbetsmetoder inom enheten och även inom SML-kommunerna.  
Enhetens strävar efter att kunna frigöra tid för att arbeta mer med ständiga förbättringar och i högre 
grad kunna supportera och utbilda chefer och övriga anställda.  
 

6. Nyckeltal  
 

Fördelningsprinciper för budget  
 

Fördelningstal kontorskostnader 
SML kommunerna 

BUDGET 2016 

Sotenäs kommun 26,2 

Munkedals kommun 30,6 

Lysekils kommun 43,2 
 

Lönespecifikationer SML 
kommunerna 

BUDGET 2016 

Sotenäs kommun 14 174 

Munkedals kommun 16 593 

Lysekils kommun 23 362 
 
*Fördelningstalen för kontorskostnader bygger på antal utbetalda löner föregående års period 0401 – 
0331. 
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Utöver fördelningstalen för kontorskostnader fördelas PA-system och lönechefens kostnader med 1/3 per 
kommun. 
 
Särskilda konsultinsatser eller systemkostnader utanför ordinarie avtal som enbart är riktat till en enskild 
kommun, ligger utanför budget för löneenheten och får finansieras av respektive kommun. 


