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1. Inledning 

1.1 Syftet med nämnden 

Syftet är i första hand att lönenämnden genom löneenheten ska skapa 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 eget 

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 på 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. 
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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 

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. 

För att utveckla styrning och uppföljning av de gemensamma nämnderna inom SML-kommunerna 

kommer styrgruppsmöten (kommuncheferna) samt ägarsamrådet (presidierna samt 

kommuncheferna) att träffas regelbundet. Styrgruppen samt SML-cheferna kommer att träffas minst 

3 ggr/år med olika fokus beroende på när under året de träffas och var i den ekonomiska processen 

man befinner sig. Ägarsamrådet samt SML-cheferna och respektive SML-nämnds ordförande 

kommer att träffas 2 ggr/år (mars och september) med fokus på årsbokslut/uppstart budgetprocess 

respektive delårsbokslut/avstämning kommande år. 

2. Viktiga händelser 

2.1 Väsentliga personalförhållanden 

Inga väsentliga personalförändringar har inträffat under perioden. 

2.2 Sjukfrånvaro 

Löneenheten har ett ohälsotal för perioden jan-juli på 2,88 % varav 72 % består av 

långtidssjukskrivning (60 dgr eller längre), anställd som varit långtidssjukskriven är nu helt 

friskskriven. 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: 

 

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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Få avvikelser har hittats i samband med genomförda kontroller. 

2.4 Personalomsättning 

Ingen personalomsättning har skett under perioden. 

2.5 Händelser av väsentlig karaktär  

Personalomsättning är fortsatt hög bland anställda inom SML-kommunerna och särskilt inom 

chefsleden vilket inneburit att mer resurser behöver läggas på introduktion av nyanställda. På grund 

den höga personalomsättningen bland chefer och övriga anställda har kunskapsnivån minskat inom 

området lönehantering/Heroma vilket inneburit att fler löneunderlag än tidigare får hanteras separat 

och att en högre andel än tidigare är felaktigt ifyllda. 

2.6 Beskrivning av hur återrapportering fungerat med 

ägarkommunerna 

Återrapportering sker genom lönenämndens protokoll och genom den operativa styrgruppen som 

består av respektive kommuns personalchef samt lönechef. Styrgruppen har fastställda möten ca var 

6:e vecka och har hittat en bra arbetsform för dialog och återkoppling.  

Ägarsamråd har skett 2017-03-17 där berörda politiker samt chefstjänstemän deltar och där ärenden 

som bl.a. årsbokslut och budget tas upp samt har skett styrgruppsmöte 2017-05-12 (kommunchefer, 

ekonomichefer och SML-chefer) där delårsbokslut togs upp m.m. 

2.7 Beskrivning av vilka avtal på interna tjänster som finns 

Finns inga andra avtal än reglemente och samverkansavtal för lönenämnden. 
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3. Ekonomi 

3.1 Resultaträkning 

 

3.2 Analys av det ekonomiska utfallet 

Det totala utfallet per aug månad uppgår till + 7 tkr. Personalkostnaderna och övriga 

”kontorskostnader” har ett underskott på drygt 200 tkr medan PA-systemet och konsultkostnader 

har ett överskott på drygt 200 tkr.  

Lönekörningarna som görs på dag och nattetid har under en tid varit drabbade av driftstörningar. Det 

har framkommit att servrarna inte har den kapaciteten som krävs och behöver omgående bytas ut 

för att lönehanteringen och databaserna ska fungera. Konsulter från CGI behöver vara delaktiga i 

arbetet liksom vår IT-enhet. Konsultkostnaden från CGI beräknas uppgå till mellan 50 -100 tkr. 

Årsprognosen förväntas med anledning av dessa oförutsedda utgifter uppgå till ett underskott på ca 

90 tkr. 

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. 
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4. Måluppfyllelse budget 2017 

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 

(inriktningsmålet är förändrat av KF enligt beslut 2017-03-01). 

 

2.1 Resultatmål: Verka för en minskning av pappersförbrukningen inom 

verksamheten 

Status:   

 
 

Indikatorer Utfall 2017 Mål 2017 

Löneenheten skall minska användningen av kontorspapper 

och kontorspärmar 

70 % 80 % 

 

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

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

 

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:  
 
 

Aktiviteter: Ständigt utveckla och förbättra administrativa flöden och öka användningen av 
självservice dvs direktrapportering i löne- och personalsystemet.  
Införande av digitalt anställningsavtal. Direktrapportering i Heroma av förtroendevaldas ersättning 
i samband med nämndmöte. Utökning av antal timanställda som direkt rapporterar i Heroma. 
 
Kommentar: Införandet av e-lönespecifikationer för anställda är genomförd. Förtroendevalda ska 

också på sikt få e-lönespecifikationer samt ska arvodesersättningar läggas in direkt av 
nämndsekreterarna, införandet sker succesivt under 2017. Digitalt anställningsavtal i WinLas-
modulen är inköpt och gemensamt anställningsavtal ska införas under september 2017 vilket 
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möjliggör att alla anställningsavtal kommer att skickas digitalt till löneenheten. Samtliga 
löneadministratörer har två skärmar vilket medverkar till att färre utskrifter behöver skrivas ut.  

 

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

som präglas av ett gott arbetsklimat med delaktighet, jämställdhet och 

mångfald (inriktningsmålet är borttaget from 2017-03-01 enligt beslut i KF). 

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

nämndens område  

 

Status:  

 

Indikatorer Utfall 2017 Mål 2017 

Individuella kompetensutvecklingsplaner för samtliga 

medarbetare (%) 

100 % 100 % 

Utveckla löneenhetens webbsida till att hela tiden vara 

uppdaterad (%) 

90 % 100 % 

 

 

Kommentar: De individuella kompetensutvecklingsplanerna är framtagna och kommer 

kontinuerligt att revideras i samband med att årliga medarbetarsamtalen genomförs. Löneenhetens 
webbsida har förändrats och har nu samma struktur som Munkedals Insida samt har den gjorts 
mer lättläst och uppdaterad. Hemsidan behöver dock kompletteras med fler lathundar och ett 

förbättrat nyhetsflöde. Tolkningar som görs i samråd med personalavdelningarna ska läggas ut på 
löneenhetens webbsida. Sökmotorn på INsidan fungerar inte tillfredsställande. 

 

8.1.1 Verksamhetsmål löneenheten: Kunskapsnivån både inom den egna 

verksamheten som för anställda inom SML-kommunerna ska höjas gällande 

löne- och personalsystemet och för dess olika arbetsprocesser. 

Aktiviteter: Utbildningsinsatser ska genomföras kontinuerligt, minst 4 tillfällen per år, 

för chefer och personalredogörare inom löne- och personalsystemet och dess olika 

arbetsprocesser. Gemensamma utbildningsinsatser har inplanerat och ska genomföras 

under september månad i samband med införande av digitalt anställningsavtal. 

Löneenhetens personal arbetar numera mer övergripande med olika arbetsuppgifter/PA-

team. När nyanställd chef börjar sin anställning anmanas hen av sin övergripande chef, 

enligt introduktionsrutinerna, att snarast kontakta löneenheten för introduktion i 

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

följas upp. Antagna policydokument revideras med regelbundenhet minst vart 

fjärde år (inriktningsmålet är borttaget from 2017-03-01 enligt beslut i KF). 

 

9.1   Resultatmål LN: Samtliga styrdokument ska vara aktuella som ligger på 

löneenhetens intranät 

Status:  

 

Indikatorer Utfall 2017 Mål 2017 

HEROMA lönesystem skall användas i så stor utsträckning som 

SML kommunerna vill (%) 

70 %       100 % 

 

Kommentar: Dokumenten på Löneenhetens intranät är aktuella men fler beskrivningar av 

arbetsprocesser och lathundar behöver tas fram och läggas ut på intranätet. Arbetet pågår med att 
få fler arbetsprocesser och flöden likartade inom SML. Vid kontinuerliga gemensamma möten med 
personalcheferna och separat även med ekonomicheferna diskuteras olikheterna och syftet är att 
få mer enhetliga rutiner och arbetssätt. Nytt gemensamt anställningsavtal har tagits fram och 
kommer att införas.  

 
9.1.1 Verksamhetsmål: Verka för att SML kommunerna nyttjar HEROMA självservice i alla 
delar som systemet tillåter 
 

Status:   

 
Aktiviteter: Fortlöpande utbilda, supportera och informera medarbetare om HEROMA självservice. 
Bygga nätverk med andra HEROMA kommuner för att skaffa kunskap hur processerna kan 
förbättras och hur systemet kan utnyttjas mer optimalt. Införande av direktrapportering av 
förtroendevalda i samband med nämndsmöte. Se över möjligheterna till att samtliga timanställda 

rapporterar sin tid direkt i Heroma. 

 

 
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.  
 
För att kunna komma närmare verksamheten inom SML-kommunerna och dess utmaningar och behov 
behöver det bildas nätverk/arbetsgrupp som ska kunna inhämta synpunkter från verksamheten och 
kunna återkoppla från arbetsgruppen. 
Bygga nätverk med andra kommuner, som har likartade förutsättningar som SML-kommunerna, är en 
värdefull insats som all verksamhet kan gynna all verksamhet för att få smidigare administrativa flöden. 
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Kommunerna ska under året ta fram handlingsplaner för att kunna erbjuda anställd personal heltid. 
Löneenheten behöver därför pröva och söka olika lösningar för att tillgodose detta behov av tekniska 
lösningar. 

 
6. Nyckeltal  
 

Fördelningsprinciper för budget  
 

Fördelningstal kontorskostnader 
SML kommunerna 

BUDGET 2017 

Sotenäs kommun 26,8 

Munkedals kommun 29,8 

Lysekils kommun 43,4 
 

Lönespecifikationer SML 
kommunerna 

BUDGET 2017 

Sotenäs kommun 14 635 

Munkedals kommun 16 251 

Lysekils kommun 23 637 
 
*Fördelningstalen för kontorskostnader bygger på antal utbetalda löner föregående års period 0401 – 
0331. 
 
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. 
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