
    

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Lönenämnden 
 

2017-11-13 

 
Postlokalen 

 

 
 



  
  

 

 

 

MUNKEDALS KOMMUN – SOTENÄS KOMMUN – LYSEKILS KOMMUN 

 

Lönenämnden 

 
Mandattid: 2015-2018 
Ändrad 2016-10-26* ny ersättare 

 
Ordinarie   

 Said Lundin (S) 

Munkedals kommun 

Tel: 0524-40868 

Mobil: 076-83 71 251 

E-post: saidlundin@hotmail.com 

 

 Rolf Henriksson (M) 

Munkedals Kommun 

Mobil: 072-201 04 50 

E-post: rolfjan.henriksson@tele2.se 

 

 Helene Stranne (M) 

Sotenäs Kommun 

Mobil: 070-563 15 07 

E-post: helene@ericon.se 

 

 Elving Claesson (S) 

Sotenäs kommun 

Mobil: 076-113 73 03 

E-post: elvingclaesson@live.se 

 

 Ulf Nilsson (S) 

Lysekils kommun 

Mobil: 0703-46 99 64 

E-post: u6nilsson@gmail.com 

 

 Niklas Högberg (LP) 

Lysekils kommun 

Mobil: 0739-37 66 10 

E-post: niklas-hogberg@hotmail.com   

 

 
  

Ersättare   

 Carina Torstensson (C) 

Munkedals kommun 

Mobil: 0703-911 617 

E-post: carina@smedgard.se 

 

 Inger Holgersson (KD) 

Munkedals Kommun 

Mobil: 0766-14 41 09 

E-post: inger.holgersson@stromsslott.se 

 

 Rune Johansson (C) 

Sotenäs kommun 

Mobil: 070-779 87 39 

E-post: eva.rune.smogen@hotmail.com 

 

 Kent Östergren (S) * 

Sotenäs kommun 

Mobil: 073-391 61 10 

E-post: kentos@telia.com 

 

 Carina Granath (C) 

Lysekils kommun 

Mobil: 070-536 36 43 

E-post: anderssons.grav.entreprenad@telia.com 

 

 Fredrik Lundqvist (LP) 

Lysekils kommun 

Mobil: 070-215 82 73 

E-post: info@stangenaskajak.se 
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KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 
 

Tid: Måndagen den 13 november 2017 kl 09.00 

Plats: Postrummet, kommunhuset Forum 

Ordförande: Said Lundin (S) 

Sekreterare: Markus Fjellsson 

Utses att justera:  

Justeringens tid och plats: xx 

 

Ledamot förhindrad att delta på sammanträdet ansvarar själv för att kalla in 

ersättare 
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 2017-11-06 Dnr: LNSML 2016-5 

  

Uppföljning kontrollplan 2017 för Lönenämnd  
 

Förslag till beslut 

Lönenämnden godkänner upprättad uppföljning av kontrollplan 2017. 

 

Sammanfattning 

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en 

kontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur 

kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. 

 

Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till 

grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla 

kontrollområde, frekvens, rapportering mm. 

 

Rapportering av genomförd kontrollplan skall göras i slutet av året till 

kommunstyrelsen, och en kopia skall också lämnas till kommunrevisionen. 

Återrapportering sker också i årsredovisningen. Vid upptäckta brister lämnas 

förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller brister skall 

omgående återrapporteras till styrelsen.  

 

Ett förslag till uppföljning av intern kontrollplan har sammanställts för 

Lönenämndens verksamhet avseende 2017.  

 

Inom Lönenämnden har uppföljning av kontrollplan genomförts för: 

• Löneenheten 

 

 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Bättre kontroll 

 

 

 

 

Mikael Mattsson 

Lönechef 

 

Beslutet expedieras till: 

Lysekils kommun 

Sotenäs kommun 

Kommunrevisionen 
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2017

Tidsperiod: 2017-01-01--2017-12-31       Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-12-14

Enhet: Lönekontoret Fastställd av Lönenämnden 2016-11-10   LNSML 2016-5

Upprättad av:  Mikael Mattsson

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd Åter-rapportering

Utanordningslista 

(analyslista)

12

Utanordningslista ska 

användas av 

respektive chef

Löneadm. 

samt 

respektive chef

Löneadministratör 

kontrollerar med chef att de 

ska analyserar sina 

utanordningslistor så att rätt 

lön har gått ut under 

perioden och belastar rätt 

konto.

Samtliga chefer 

kontaktas en 

gång per år.

Kontrollområdet fungerar                                                               

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet fungerar inte.

Eftersom kontrollområdet

även kan följas upp i

Hypergene i Munkedal och

Sotenäs får detta

tydliggöras om båda

systemen uppfyller

uppföljningskravet 

Lönenämnd  13/11 

2017

Signallistor

12

Överuttag semester Löneadm. Avstämningar sker inför 

varje lönekörning via listor 

som HEROMA systemet 

upprättar. Listorna skrivs ut 

och sätts in i pärm som 

förvaras på löneenheten.

Varje månad Kontrollområdet fungerar                                                               

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet fungerar inte.

Avstämning sker varje

månad och fungerar full ut

varför kontrollområdet bör

tas bort.

Lönenämnd  13/11 

2017

Löneutbetalningar

10

Kontrollera att 

utbetalning av löner 

görs av två i förening

Löneadm. Lönelistan för respektive SML 

kommun undertecknas av 

två löneadm. Därefter 

skickas lönelistan till 

respektive kommuns 

ekonomienhet. 

Varje månad Kontrollområdet fungerar                                                               

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet fungerar inte.

Kontrollområdet fungerar

fullt ut i Sotenäs och

Munkedal. I Lysekil

undertecknas underlaget

av två på personalavd.

Diskussion sker med

Lysekil om att löneenheten

ska underteckna samt

skicka underlaget istället.

Kontrollområdet föreslås

tas bort.

Lönenämnd  13/11 

2017

Säkerställa 

ändringar av 

uppgifter i HEROMA

15

Kontrollera att alla 

anställningsunderlag 

som kommer in till 

löneenheten är 

undertecknat av chef.

Löneadm. Kontrollera samtliga 

anställningsunderlag.

Dagligen Kontrollområdet fungerar                                                               

Kontrollområdet fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet fungerar inte.

Kontrollområdet fungerar

fullt ut. Anställningsavtalen

kommer from sept 2017 in

genom WinLas-systemet

och är alltid godkända av

chef. Kontrollområdet bör

tas bort.

Lönenämnd  13/11 

2017

Resultat av kontrollen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

5
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 2017-10-17 Dnr: LNSML 2017-6 

  

Kontrollplan 2018 för Lönenämnd  
 

Förslag till beslut 

Lönenämnden godkänner upprättat förslag till kontrollplan för 2018. 

 

Sammanfattning 

Enligt Reglemente för intern kontroll, har varje nämnd skyldighet att upprätta en 

kontrollplan för sin verksamhet. I planen ska anges vad som ska kontrolleras, hur 

kontrollen utförs och följas upp. Planen ska revideras årligen. 

 

Enligt 8 § skall planen föregås av en risk- och väsentlighetsanalys som ligger till 

grund för urval av vilka kontroller som skall göras. Planen skall dessutom innehålla 

kontrollområde, frekvens, rapportering mm. 

 

Rapportering av genomförd kontroll skall göras i slutet av året till 

kommunstyrelsen, och en kopia ska också lämnas till kommunrevisionen. 

Återrapportering sker också i årsredovisningen. Vid upptäckta brister lämnas 

förslag på åtgärder för att förbättra kontrollen. Allvarligare brott eller brister skall 

omgående återrapporteras till styrelsen.  

 

Ett förslag till kontrollplaner har sammanställts för Lönenämndens verksamhet 

avseende 2018.  

 

Inom Lönenämnden har planer upprättats för: 

• Löneenheten 

 

 
Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Bättre kontroll 

 

 

 

Mikael Mattsson   

Enhetschef för löneenheten 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Lysekils kommun 

Sotenäs kommun 

Kommunrevisionen 
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Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018
Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31      LNSML 2017-6

Förslag till lönenämnden 2017-11-13

Upprättad av:  Mikael Mattsson

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens

Rapportering 

till

Utanordningslista 

(analyslista)

12

Utanordningslista i 

Heroma ska kontrolleras 

varje månad av alla 

chefer (alternativt 

motsvarande i 

Hypergene) 

Löneadm. 

samt 

respektive 

chef

Löneadministratör kontrollerar med 

chef att de ska analyserar sina 

utanordningslistor så att rätt lön har 

gått ut under perioden och belastar 

rätt konto.

Samtliga chefer 

kontaktas en 

gång per år.

Lönechef

Bevakningslista för 

semesterersättning 

vid avslut av 

anställning 12

Bevakningslista för 

utbetalning av 

semesterersättning ska 

kontrolleras och 

utbetalas 

Löneadm. Löneadministratör kontrollerar och 

utbetalar semesterersättning efter 

det att anställning har avslutats.

Varje månad Lönechef

Kontrollera uttagna 

semesterdagar 

understigande 20 

dgr. 9

Chefer ska påminnas att 

vidta eventuella åtgärder 

för anställda som inte har 

tagit ut minst 20 

semesterdagar under 

året

Löneadm. 

samt 

respektive 

chef

Löneadministratör ska påminna 

chefer att de ska kontrollera i 

Heroma om de fått signaler på att 

anställda inte tagit ut minst 20 

semesterdagar under året. 

1 gång under 

perioden sept - 

okt.

Lönechef

Roller och 

behörigheter i 

Heroma 9

Kontrollera anställdas 

roller och behörigheter i 

Heroma

Systemförv. Systemförvaltarna ska kontrollera 

att anställda med högre behörighet 

har fått rätt behörighetsnivå i 

Heroma

2 gånger per år Lönechef

Anm: SML kommuner = Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommun

Löneenheten

8
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 2017-11-06 Dnr: LNSML 2017-4 

 

 TJÄNSTESKRIVELSE  

  

  

Förslag på resultatmål, indikatorer och 

verksamhetsmål 2018 - 2019 
 

Förslag till beslut 

Lönenämnden beslutar anta upprättat förslag till resultatmål, indikatorer och 

verksamhetsmål för lönenämnden 2018 - 2019. 

 

Sammanfattning 

Utifrån kommunens vision och programförklaringen så har kommunfullmäktige 

fastställt sju inriktningsmål för perioden 2017 - 2019. Utifrån dessa mål eller ur 

programförklaringen ska sedan nämnden ta fram lämpliga resultatmål och 

indikatorer för respektive år. Verksamheten ska därefter arbeta fram 

verksamhetsmål för respektive resultatmål. Verksamhetens mål är utgångspunkten 

för varje arbetsplats arbete inför de kommande åren. Varje arbetsplats ska även ta 

fram aktiviteter som de måste arbeta med för att uppnå ovanstående mål. 

 

 

 

 

Mikael Mattsson 

Enhetschef för löneenheten 

 

Beslutet expedieras till: 

Lysekils kommun 

Sotenäs kommun 

Kommunrevisionen 
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Målstyrning 2018 - 2019 för lönenämnden 
 

Förslag på resultatmål, indikatorer samt verksamhetsmål 2018 - 2019 
 

1.0 Ur programförklaringen (S, C, 
MP) KF: Miljöaspekterna ska 
beaktas vid alla kommunala 
beslut                          

                          

1.1 Resultatmål lönenämnd: 
Verka för en minskning av 
pappersförbrukningen samt 
transporter av löneuppgifter 
till löneenheten År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Mål 

Inkommande löneunderlag till 
löneenheten på kontorspapper som 
arkiveras ska minska från 2016 års 
nivå med: 

  
10 % 

  

 
20 %  
  

 

1.1.1 Verksamhetsmål löneenheten 

Löneenheten ska driva utvecklingsarbete inom hela SML-samarbetet som har till syfte att öka självrapporteringen inom 
löne- och personalsystemets olika delar. Enheten ska även minska pappersanvändningen på den egna enheten där så 
är möjligt.  
 

Aktiviteter: Löneenheten ska utöka användningsgraden av löne- och personalsystemets olika delar. Enheten ska även, 
där så är möjligt, spara löneunderlagen i verksamhetssystemen istället för att skrivas ut och sparas separat. 

 
 

 
2.0 Ur programförklaringen:  
Munkedals kommun skall vara en 
attraktiv arbetsgivare som präglas av 
ett gott arbetsklimat med 
delaktighet, jämställdhet och 
mångfald                          

                          

2.1 Resultatmål lönenämnd: Chefer 

ska få förbättrade kunskaper 

inom det löneadministrativa 

området för att på så sätt 

underlätta och kunna utföra sina 

ordinarie arbetsuppgifter med en 

ökad kvalité och höjd 

effektivitetsgrad. 
År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Mål 

Löneenheten ska planera och 
genomföra bas-utbildningar inom det 
löneadministrativa området för chefer 
inom SML-kommunerna. 

 4 6  

 

2.1.1 Verksamhetsmål löneenheten 

Enheten ska på olika orter inom de tre kommunerna genomföra bas-utbildningar för chefer och vid behov 
personalredogörare. Antalet genomförda kortare utbildningsinsatser ska utökas både för nyanställda chefer och tidigare 
anställda chefer som har behov av ökade kunskaper inom det löneadministrativa området. 

Aktiviteter: Löneenheten ska informera, utbilda och supportera chefer och övriga medarbetare inom det 
löneadministrativa området. Bas-utbildningarna ska planeras i god tid före genomförandet 
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3.0 Ur programförklaringen: 
Styrdokumenten ska påverka 
organisationen så att den arbetar i 
beslutad inriktning. Styrdokumenten 
ska vara aktuella, kända och 
regelbundet följas upp. Antagna 
policydokument revideras med 
regelbundenhet minst, var fjärde år.                         

                          

3.1 Resultatmål lönenämnd: 
Styrdokument och lathundar ska 
vara uppdaterade och tillgängliga 
för anställda inom SML-
kommunerna. År 2018 År 2019 

Indikatorer  Mål Mål 

Samtliga dokument som ligger på 
löneenhetens hemsida ska en gång per 
år gås igenom och vid behov revideras 

 
100 % 

  

  
100 % 

  

 

3.1.1 Verksamhetsmål löneenheten 

Löneenheten ska eftersträva att blanketter och styrdokument inom det löneadministrativa området förenklas och blir mer 
enhetliga inom SML-kommunerna. 

Aktiviteter: Löneenheten ska på eget initiativ, där så är lämpligt, föreslå SML-kommunerna om blanketter och styrdokument 
som kan förenklas och förbättras för chefer och anställda så att lönehanteringen kan effektiviseras och kvalitén höjas på 
inkomna löneunderlag. 
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Beslutade inriktningsmål 2017 - 2019 
Nedanstående inriktningsmål har beslutas av Kommunfullmäktige 2017-03-01. Målen utgår ifrån 
kommunens vision, programförklaringen samt omvärldsanalys. Målen bryts sedan ned till delmål s.k. 
resultatmål. Målen reviderades 2017 fram till 2019 från nio till sju samtidigt som två mål togs bort. 
 
Alla 
1. Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen 
 
2. Implementera de 4 övergripande miljömål med detaljerade mål i verksamheten antagna av 
kommunfullmäktige 2016-06-08 §38 
 
Utbildning  

3. Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och    
socialt från förskola och framåt. 
 
Vård och Omsorg 
4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån 
behov. 
 
Näringsliv och arbete 
5. Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar 
för näringslivets utveckling.   
 

Samhällsbyggnad och infrastruktur 
6. Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att erbjuda bra boende och trygga 
boendemiljöer samt god infrastruktur. 
 
Fritid och Kultur 
7.Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens invånare erbjudas idrott, fritids -och 
kulturaktiviteter av varierande karaktär och god kvalitet. 
 
Alla 
8. Alla i arbetsför ålder ska vara anställningsbara i vår kommun. Antaget av KF 2017-03-01 
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Programförklaring S,C och MP i Munkedals kommun 
Vi i majoriteten Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet ser att vi fortfarande har utmaningar 
inom ekonomin. Stora underskott inom sektor omsorg börjar att balanseras upp och vi räknar med att 
vara i balans under 2017.   
 
Under 2016 har vi för avsikt att köpa Dingle Naturbruksgymnasium av regionen för att skapa ett 

utbildningscentrum, där Dingle naturbruksgymnasium AB kan bli en viktig samarbetspartner. 
 
Vi har fattat beslut om att bygga ett nytt äldreboende och ta bort de boenden som är gamla och ej 
ändamålsenliga. Detta kommer sakta att minska kostnaderna men även att möta den förväntade 
ökningen av antalet äldre. 
 
Dessa båda beslut ger kommunen förutsättning för att mer effektivt kunna nyttja våra egna lokaler. 
 
Det ökade behovet av barnomsorg ger vid handen att det var rätt beslut att inte ha 
enavdelningsförskolor.  Vi ser även positivt på de privata initiativ för att starta förskolor med tema 
utepedagogik som tagits. 

 
Vi ser fram emot ett spännande och utvecklande år. 

 
 
Åsa Karlsson 

Kommunstyrelsens ordförande  
 
 
 

Programförklaring S,C och MP  

✓ Yttersta vikt att barnkonventionen implementeras i all kommunal verksamhet, likväl jämställdhet, 

integration, solidaritet och miljö. Miljöaspekterna ska beaktas i alla kommunala beslut. Gäller under 
planeringsperioden 2016-2019. 

 

Ekonomi 
✓ Munkedals kommun ska ha en ekonomi i balans, innebärande god ekonomisk hushållning i enlighet 

med den av kommunen fastlagda policyn. 
 

Välfärd  
Barnomsorg 
✓ Vi ser gärna att våra förskolor och skolor använder sig av utomhus pedagogik 

✓ Fortsätta utveckla det förebyggande stödet till barn och föräldrar 
✓ Arbeta för att utöka öppettiderna inom barnomsorgen till att även omfatta kvällar och helger. 
✓ Minska barngrupperna med målsättningen 15 barn per grupp 
✓ Genomföra en sanering av plast och farliga kemikalier i barnomsorgen 
✓ Vidareutbilda förskolans personal kring mobbning, jämställdhet, mångfald och särskilda behov. 
✓ Se över möjligheten att skapa 5-års avdelningar som förberedelse för förskoleklass 
 

Skola 
✓ Fortsätta satsningen på ökad lärartäthet  
✓ Ge lärare utrymme att vara lärare genom att tillföra andra personalresurser till skolan 
✓ Fortbildning för lärare 
✓ Stärka elevhälsan 
✓ Arbeta för en ökad kvalitetsnivå avseende skolmåltiden  
✓ Satsa på en utvecklad it-pedagogik  
✓ Vidareutbilda skolans personal kring mobbing, mångfald, särskilda behov och jämställdhet 
✓ Utveckla och kvalitetssäkra den kommunala grund -och gymnasiesärskolan 
✓ Öka andelen elever som uppnår målen i alla ämnen 
 

Omsorg 
✓ Omfördela resurser för att ge ett högre självbestämmande för den enskilde 
✓ Undersöka möjligheterna att utveckla den sociala dagverksamheten 
✓ Fortsätta utveckla måltidsupplevelsen för de äldre 

✓ Fortsätta att arbeta med kontinuiteten inom äldreomsorgen 
✓ Fortsatt satsning på utvecklad service genom e-hälsa 
✓ Utveckla ett samlat demenscentrum 
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✓ Fortsatt utveckling av anhörigstöd 

✓ Utveckla hemmaplanslösningar 
 

Arbete 
Arbete, näringsliv och sysselsättning 
✓ Öka sysselsättningen i Munkedal med särskilt fokus på unga 
✓ Tillsammans med näringslivet marknadsföra Munkedal som en attraktiv kommun för boende och 

företagande 
✓ Ha en god framförhållning för att kunna erbjuda färdigställd och planlagd mark och lokaler i attraktiva 

lägen för industri och handel 
✓ Utveckla feriepraktik och möjlighet till sommarjobb för unga 
✓ Genom kommunen skapa samordningsarenor för det lokala näringslivet och dess aktörer 
✓ Kommunal upphandling ska ske efter svenska lagar och avtal och vi ska öka andelen ekologiskt och 

närproducerad mat. 
✓ Stärka och vårda det befintliga näringslivet 
 

Personal 
✓ Att Munkedals kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare som präglas av ett gott arbetsklimat med 

delaktighet, god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald 
✓ Fortsätta satsningen med heltider inom kommunens verksamheter som en del av ett prioriterat 

jämställdhetsarbete 
✓ Minska sjukfrånvaron 
✓ Stimulera intraprenad i vår verksamhet 
 

Kommunikation 
✓ Ha bra vägar i kommunen med särskilt fokus på vägen till Hedekas 
✓ Ha fortsatta satsningar på kollektivtrafik och Bohusbanan 
✓ Satsa på gång- och cykelstråk och då gärna använda gamla kulturvägar 
✓ Fortsätta satsningen på närtrafiken 

✓ Ha fortsatt satsning på bredbandsutbyggnad i kommunens tätorter  
✓ Sträva efter full mobiltäckning (inga vita fläckar) 
 

Boende, företag  
✓ Att Munkedals kommun i samverkan med näringsliv och föreningsliv ska marknadsföra Munkedal som 

ett attraktivt besöksmål 
✓ Utveckla samarbeten med aktörer i besöksnäringen 
✓ Skapa en informationsportal om Munkedal som besöksmål 
✓ Bygga hyresrätter i Munkedal genom allmännyttan 
✓ Förenkla för övriga aktörer på bostadsmarknaden genom färdiga planer och kort handläggningstid. 
✓ Inrätta en gemensam bostadskö som administreras av Munkbo 
✓ Satsa på trygghets – och seniorboende 
 

Mer av livet 
Miljö/ hållbart samhälle 
✓ Skapa ett aktivt och förutseende miljöarbete i samtliga kommunala verksamheter 
✓ Hållbart tänkande skall genomsyra hela organisationen 
✓ Öka andelen ekologisk och närodlad mat som serveras i kommunen 
✓ Att miljöaspekterna skall beaktas vid alla kommunala beslut, exempelvis vid inköp av nya fordon 
✓ Införa sortering av hushållsavfallet 
✓ Öka andelen förnybar energi 
✓ Att vara en trygg och säker kommun 

✓ Verka för att Dingle naturbruk blir centrum för lokal livsmedelproduktion 
✓ Prioritera åkermark för livsmedelsproduktion 
 

 
Föreningsliv och kultur 

✓ Skapa ett kommunalt föreningsråd 
✓ Satsa på föreningarna/föreningslivet 
✓ Anställa en resursperson för föreningar 
✓ Skapa en prova-på-verksamhet för föreningar i samverkan med skolan 
✓ Fortsätta utvecklingen av ett allaktivitetshus 
✓ Upprätta en policy, för hur föreningar med egna lokaler ska stöttas 

 

Styrdokument 
✓ Styrdokumenten ska påverka organisationen så att den arbetar i beslutad inriktning. Styrdokumenten 

ska vara aktuella, kända och regelbundet följas upp. Antagna policydokument revideras med 
regelbundenhet minst, var fjärde år. 
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   2017-10-19    Dnr: LNSML 2017-   

 

 

   TJÄNSTESKRIVELSE 

Lönenämndens sammanträdesdagar 2018  

Ekonomerna har tillsammans med nämndsekreterare upprättat förslag till 

sammanträdesdagar för Lönenämnden 2018. Förslaget är upplagt efter Munkedals 

kommuns delårs- samt budgetprocess. 

Följande sammanträdesdagar föreslås; 

 

tisdag 13/2, tisdag 8/5, torsdag 6/9 och torsdag 13/11, kl. 09.00 

 

Förslag till beslut 

Lönenämnden beslutar att anta följande sammanträdesdagar år 2018; 

       

 

tisdag 13/2, tisdag 8/5, torsdag 6/9 och torsdag 13/11, kl. 09.00 

 

 

 

 

 

Mikael Mattsson 

Enhetschef för löneenheten 

Beslutet expedieras till: 

Ledamöter och ersättare i 

Sotenäs kommun 

Lysekils kommun 

Munkedals kommun 
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Extra information om budgetprocess/sammanträdesplan för Lönenämnden 2018  

 
Samverkan - Sotenäs, Munkedal, Lysekil - Handläggs i Munkedal 

Mötesdag/tid 

Kl 09.00 

Löneenheten 

(postlokalen) 

Sista dag för 

inlämnade av 

handlingar 
 

Beredning 

kl 09.00  

hos lönechef 

 

Kallelse 

publiceras 

Tis 13/2 30/1 Tor 1/2 6/2 

Tis 8/5 23/4 Ons 25/4 27/4 

Tor 6/9 23/8 Tis 28/8 30/8 

Tis 13/11 29/10 Tor 1/11 6/11 
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