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1. Bakgrund 
Ekonomicheferna fick i uppdrag av kommuncheferna (september 2015) att förbättra samordningen 

avseende budgetprocess, budgetuppföljning (delårs-/årsbokslut), internkontroll och styrning. För 

verksamheter som kommunerna har gemensamt: nämnder, kommunala bolag och kommunalförbund. 

Ekonomicheferna skall senast 2015-12-15 återkomma med förslag till samordning i enlighet med 

ovanstående. Ulrika Gellerstedt Munkedal är sammankallande. 

2. Beskrivning av verksamheten 
Då verksamheterna bedrivs i olika organisationsformer och med olika samverkansparter (se tabell 

nedan) delas återrapporteringen upp i tre delar.  

Organisation Del Värd Samverkans-
part 

Samverkans-
part 

Samverkans-
part 

Samverkans-
part 

IT-nämnd 1 Lysekil Sotenäs Munkedal Lysekil  

Miljö-nämnd 1 Sotenäs Sotenäs Munkedal Lysekil  

Löne-nämnd 1 Munkedal Sotenäs Munkedal Lysekil  

Rambo 2 ? Sotenäs Munkedal Lysekil Tanum 

MBH 3 ?  Munkedal Lysekil Uddevalla 

 
Beskrivning för Rambo samt Mitt Bohuslän se separat handling.  

3. Gemensamma nämnder 
Samverkan används för att uppnå kostnadsfördelar i form av stordrift och standardisering av 
kommungemensamma tillämpningar (synergieffekter). Detta avsnitt avser Sotenäs, Munkedal och 
Lysekil. 
 
Sotenäs (S), Munkedal (M) och Lysekil (L) bedriver samverkan och gemensamma nämnder tillsammans 
inom områdena:  

 IT (värdkommun Lysekil) 
 Miljö (värdkommun Sotenäs) 
 Lön (värdkommun Munkedal) 

 
IT nämnden uppgift är att tillhandahålla IT-drift, support, förvaltning samt utveckling av Sotenäs, 

Munkedals och Lysekils IT-miljö. Denna nämnd startade 2013 med Munkedal och Lysekil. 2014 ingick 
även Sotenäs i denna nämnd. 
 
Miljönämnden ansvarar för livsmedels- miljö- och hälsoskyddsfrågor inom de tre samverkande 
kommunerna Nämnden svarar för myndighetsutövning inom ramen för gällande lagstiftning inom dessa 
områden samt stödja och samordna det miljöstrategiska arbetet. Nämnden startade 2014? 
 
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 startade 2014. 
 

De gemensamma nämndernas verksamheter regleras av samverkansavtal samt reglemente. 

 

3.1 Årsprocesser gemensamma nämnder 
Kommunernas processer och inrapporteringstillfällen skiljer sig åt något. Se beskrivning nedan. 
Ekonomicheferna föreslår att det därför får den konsekvensen att inlämning sker från SML-cheferna så 
att det passar för samtliga kommuner d.v.s. att de får ett högre krav på återrapportering än för 
verksamheterna i den egna kommunen. 
 
Budget och verksamhetsplan 
Budgetprocessen ser likadan ut i samtliga tre kommuner d.v.s. ramar antas av kommunfullmäktige i 

juni. Därefter verkställs budgeten och nämnderna arbetar fram detaljbudget vilken godkänns i respektive 

nämnd/styrelse i december.  

Däremot skiljer sig arbetet med framtagande av mål. Ekonomicheferna föreslår att de gemensamma 

nämndernas målprocess sker på våren i samband med arbete med ramarna. Enligt samverkansavtalen 
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ska de gemensamma nämnderna anta budgethandling senast 30/4 varje år. I budgethandlingen ska ingå 

anpassning av ram utifrån preliminär budget samt mål för kommande budgetår. 

Då Munkedal och Lysekil också gör delårsbokslut för perioden jan-april innebär det att rapportering av 

delår och budget skulle kunna antas vid samma nämndsmöte. Ekonomicheferna föreslår att nämnderna 

får lämna in budgethandlingen första veckan i maj istället. Detta för att minska på antalet 

nämndsammanträden.  

Ekonomicheferna träffar SML-cheferna efter första skatteprognosen februari kommit. SML-cheferna får 

då med sig en preliminär ram. Med den preliminära ramen startar SML-nämndernas budgetarbete. En 

konsekvensbeskrivning och avstämning sker med kommunerna två gånger under våren innan beslut tas i 

nämnd. Dessa avstämningar ska förslag till anpassning av ram ingå samt förslag på mål för kommande 

år. 

Beskrivning av budgetprocessen.  

1. Ekonomicheferna föreslår en budgetram efter första skatteprognosen i februari. 

2. SML-cheferna får i uppdrag att anpassa budgeten utifrån den preliminära ramen samt att ta 

fram förslag på målsättningar till kommande budgetår.  

3. Styrgruppsmöte februari avstämning preliminära ramar samt målsättningar 

4. Ägarsamråd i mars avstämning preliminära ramar samt målsättningar 

5. Senast första veckan i maj ska nämnden fatta beslut om budgeten 

6. Styrgruppsmöte maj 

7. Verkställighet av budget och framtagande av detaljbudget november 

I verksamhetsplanen ska ingå plan för de kommande två åren. 

En gemensam mall/budgethandling bifogas (bilaga 1) vilken nämnderna ska använda. Anvisning samt 

hålltider kommer att uppdateras årligen.  

Delårsbokslut 
Rapporteringstillfällena skiljer sig åt mellan kommunerna. Munkedal och Lysekil har delårsbokslut i april 

och augusti. Sotenäs har delårsbokslut efter mars, juni och september. Det innebär att SML-cheferna 

måste göra delårsbokslut för mars, april, juni, augusti och september.  

Till delårsbokslutet ska rapportering ske avseende avvikelse budget, måluppfyllelse, uppdrag mm. 

Bokslutet ska kännetecknas av analys verksamhet och ekonomi, glöm inte ev. investeringsprojekt. 

Verksamhetens mål och mått/indikatorer ska också följas upp och analyseras.   

En gemensam mall är framtagen för återrapportering (bilaga 2). I tidsplanen framgår när handlingarna 

ska expedieras kommunerna.  

Månadsprognoser 
Samtliga kommuner gör utöver ovannämnda delårsbokslut också månadsprognoser. Munkedal har 

månadsprognoser för samtliga månader utom januari, juni och december. Detsamma gäller för Sotenäs 

och Lysekil undantaget juli månad. 

Månadsprognoser ska således skickas till samtliga kommuner för samtliga månader exklusive januari, 

juni och december.  Ansvaret att skicka månadsprognoserna ligger hos SML-cheferna. Till varje 

månadsprognos ska tillkomma en kommentar samt vid negativ avvikelse ska förslag till åtgärder 

föreslås. 

Årsbokslut 
Till bokslutet ska verksamhetsberättelse upprättas enligt bifogad mall (bilaga 3).  

Bokslutet ska kännetecknas av analys av verksamhet och ekonomi, glöm inte ev. investeringsprojekt. 

Tänk på i analysarbetet att förklara och analysera kostnadsnivåer, vad innebär utfallet, åtgärder till 

utfallet, effektiviseringseffekter av samverkan etc. Förklara nettokostnadsutveckling och budgettilldelning 

de senaste åren. 

I tidsplanen framgår när handlingarna ska expedieras kommunerna. 

Internkontroll 
Internkontroll arbetet skiljer sig något åt kommunerna emellan. Kommunstyrelsen i Munkedal och Lysekil 

antar i december 2015 nästkommande års plan för 2016 och vid samma möte godkänns uppföljningen 

av innevarande års plan. Därefter sker en återkoppling till KF genom rapportering i årsredovisningen. 
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Sotenäs antar innevarande års plan under innevarande år d.v.s. plan 2015 antas i februari 2015 

återredovisning av internkontrollplanen för 2015 sker i mars 2016.  

Här föreslår vi en synkning av för de gemensamma nämnderna. Uppföljning av innevarande års plan 

samt antagande av kommande års plan ska ske på nämndernas sammanträde i november. Då kan varje 

kommun återrapportera internkontrollarbetet i respektive kommunstyrelse i december. 

3.2 Styrning och ledning  
För att utveckla styrning och uppföljning av de gemensamma nämnderna föreslås att styrgruppsmöten 

samt ägarsamråd fastslås för varje verksamhetsår. Detta också för att underlätta för cheferna inom SML-

nämnderna på krav och förväntningar från de samverkande kommunerna. 

3.2.1 Styrgrupp 
En viktig del i styrning och ledning är styrgruppen. Till styrgrupp utses kommuncheferna. Uppdraget är 

att regelbundet minst tre gånger/år träffar SML-cheferna. Dessa träffar föreslås ha olika fokus beroende 

på vilka delprocesser som är aktuella.  

Månad Processer Tider 2017 Ansvarig kommun 

Februari Årsbokslut/uppstart budgetprocess 24 februari Lysekil 

Mars Årsbokslut/uppstart budgetprocess 
(ägarsamråd) 

17 mars Munkedal 

Maj Delårsbokslut/avstämning budgetbeslut 12 maj Sotenäs 

September Delårsbokslut/avstämning kommande år 
(ägarsamråd) 

15 september Lysekil 

 

3.2.2 Ägarsamråd 
Utöver styrgrupp föreslås ägarsamråd. Ägarsamråden representeras av presidierna samt 

kommuncheferna från respektive kommun. Dessa träffar syftar till att skapa tydlig inriktning för på ex 

budget. Vid dessa träffar representeras gemensamma nämnderna av SML-cheferna samt nämndens 

ordförande. Träffarna föreslås två gånger per år.  

Månad Processer Tider 2017 Ansvarig kommun 

Mars Årsbokslut/uppstart budgetprocess 17 mars Munkedal 

September Delårsbokslut/avstämning kommande år 15 september Lysekil 
 

3.2.3 Övriga samråd 
I övrigt kan respektive kommun kalla nämnderna för träffar exempelvis boksluts- respektive 

budgetdialog eller vid föredragning i KS/KF för exempelvis förändring av taxor. SML-cheferna kan också 

bli kallade till kommunchefernas ledningsgrupp vid behov. 

Ekonomisamråd 
Ekonomicheferna kan boka in möte vid behov. 

IT- administrativa cheferna 
För den mer operativa styrningen och samordningen för IT-verksamheten står de administrativa 

cheferna. 

Samhällsbyggnadscheferna 
För den mer operativa styrningen och samordningen för Miljöverksamheten står de 

samhällsbyggnadscheferna. 

Personalcheferna 
För den mer operativa styrningen och samordningen för Löneverksamheten står de personalcheferna. 

3.3 Gemensam mapp 
För att säkerställa att kommunerna har aktuella handlingar föreslår ekonomicheferna det finns en 

gemensam yta för aktuella handlingar ex: 

 Budget (verksamhetsplan, budgetanvisningar) 

 Antagna styrdokument (reglemente, samverkansavtal) 

 Delårsbokslut (anvisningar, delårsbokslut) 
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 Intern kontroll (plan, uppföljning, slutrapport) 

IT-chefen ges i uppdrag att verkställa detta omgående. Återkoppling saknas i dagsläget om detta är 

genomfört. 

 

3.4 Diskussionspunkter styrgruppsmöten 

1. Årsbokslut/uppstart budget (februari) 

Detta möte föreslås hållas i februari. Då har SML-cheferna ett färdigt bokslut vilket är antaget av 

respektive nämnde. Vid detta möte startas också budgetprocessen för nästkommande år upp. 

Frågor att diskutera: 

Bokslut: 
 Ekonomiskt resultat, vilka effektiviseringseffekter kan utläsas av den gemensamma 

verksamheten 

 Väsentliga verksamhetsförändringar, sjukfrånvaro/personal och viktiga händelser 

 Måluppfyllelse – hur väl har nämnden lyckats med de uppdrag/mål som antagits. 

 Återkoppling internkontroll, uppfyllelse av föregående års plan samt beskrivning av innevarande 

års arbete 

 Framtid 

Budget: 
 Anvisningar, inriktning och tidsplan, preliminära ramar 

 Beskrivning av ev. investeringsbehov 

 Finns risk för verksamhetsutökningar – ökade kostnader för kommunerna 

 Kommande års mål och uppdrag 

Övrigt: 
 Uppdrag som ex SML-cheferna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna.  

 
2. Budget samt delårsbokslut (maj) 

Nästa möte föreslås i maj. Efter att SML-nämnderna behandlat första delårsbokslutet för året samt 

beslutat om budgeten för kommande år. 

Frågor att diskutera: 

Delårsbokslut: 
 Resultat jan-mars (S) samt jan-april (M,L) 

 Uppföljning av mål och uppdrag, nyckeltal, intern kontroll avstämning. 

 Uppföljning av pågående investeringar 

Budget: 
 Genomgång av nämndens budgetförslag 

 Mål och uppdrag för kommande år, avstämning så att dessa är synkroniserade med 

kommunernas processer. 

 Investeringsbudget eller påverkan på kommunerna 

Övrigt: 
 Uppdrag som ex SML-cheferna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna.  

 

3. Delårsbokslut (september) 

Det tredje mötet föreslås hållas efter delårsboksluten är klara.  

Frågor att diskutera: 

Delårsbokslut: 
 Resultat jan-juni (S) samt jan-augusti (M,L) 

 Uppföljning av mål och uppdrag, nyckeltal, intern kontroll avstämning. 
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 Uppföljning av pågående investeringar 

Hur ser det ut för året? Vad kan vi förvänta oss av nästa år? Starta upp denna diskussion i ett tidigare 

skede för att vara bättre förberedd inför kommande års budgetprocess ex.  

Frågor att diskutera: 
 Vilka uppdrag arbetar nämnderna med det kommande året? 

 Vilka utmaningar står nämnderna för – vilka kommer att påverka kommunerna? 

 Kan det finnas frågor som samsyn ev. inte råder? 

 Finns misstanke om kostnadsökningar 

 Antagande av årshjul för nästkommande år 

Övrigt: 
 Uppdrag som ex SML-cheferna genomför via Fyrbodal som påverkar kommunerna.  
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3.5 Årsplan SML 
För att säkerställa att årsprocesserna är synkade mellan kommunerna föreslås att årsplanen antas av 

kommuncheferna i slutet av varje verksamhetsår. I årshjulen fastställs hålltider för SML-nämnderna 

avseende budget, delårsbokslut, månadsrapportering intern kontroll samt årsbokslut. 

 

  

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Årsbokslut - se separat anvisning

- Bokslutssiffror skickas till resp kommun 20

-Bokslut skickas till resektive kommun 17

Månadsprognos 10 10 10 10 10 10 10

Delårsbokslut mars - se separat anvisning

- Delårsbokslut skickas till Sotenäs 10

Delårsbokslut april - se separat anvisning

- Delårsbokslut skickas till resp kommun 5

Delårsbokslut juni - se separat anvisning

- Delårsbokslut skickas till Sotenäs 10

Delårsbokslut augusti - se separat anvisning

- Delårsbokslut skickas till resp kommun 10

Delårsbokslut september - se separat anvisning

- Delårsbokslut skickas till resp kommun 10

Budget 2017 - se separat anvisning 5

- Verksamhetsplan budget 2017 med plan 

skickas till respektive kommun.

Intern kontroll

Upprätta internkontrollplan 20

Återrapportering internkontrollarbetet 20
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4. Benchmarking 
Bakgrund 

Intresset för benchmarking inom offentlig sektor har ökat de senaste åren. I Kommunforskning i 

Västsveriges (KFI)ROS-rapport som presenterar trender och tendenser inom områdena redovisning, 

styrning och organisation anges det att benchmarking under senare år vuxit fram som ett av de 

vanligaste och viktigaste verktygen för verksamhetsutveckling. Benchmarking är en process som ofta 

startar med nyckeltalsjämförelser. Nyckeltalsjämförelser ger i första handinformation om hur 

kommunen ligger till i förhållande till andra. Ambitionen är att nyckeltalsjämförelserna sedan skall 

stimulera till lärande och verksamhetsutvecklande. De fem kommunerna i norra Bohuslän har sedan 

år 2000 systematiskt jobbat med och använt benchmarking för jämförelser och 

verksamhetsutveckling. Samarbetet i norra Bohuslän är på så sätt unikt i landet genom att det pågått 

under så många år, omfattar i stort sett hela den kommunala verksamheten och involverar både 

ekonomifunktionerna och verksamhetsföreträdare. 

Organisation 

Benchmarkingarbetet 2014 omfattade följande områden: 
• Finansiella jämförelser 
• Barnomsorg och grundskola 
• Äldreomsorg, individ- och familjeomsorg, handikappomsorg 
• VA-verksamhet 
• Personal 
• Kommunernas kvalitet i korthet (KKIK) 
 
En styrgrupp har inrättats där ekonomicheferna från respektive kommun ingår. Styrgruppens uppgift 
är att samordna projektet och arbetsgruppernas arbete. Styrgruppen rapporterar till 
kommunstyrelsen. För varje delområde finns verksamhetsgrupper som arbetar med jämförelser 
inom sina respektive områden. Dessa grupper kan bestå av förvaltningschefer, ekonomer, 
personalhandläggare och andra verksamhetsföreträdare. 
 

Nya Områden 

I 2015 års benchmarkingrapport kommer det in två nya områden, fastigheter och IT verksamheten. 

Anvisningar för Benchmarkingrapport Norra Bohuslän 2015 

Framtagande av material 

Varje arbetsgrupp ansvarar för att material tas fram för sitt område. Gruppens sammankallande är 

ansvarig för att material skickas in i rätt tid till ekonomikontoret i Sotenäs. 

Varje arbetsgrupps redovisning skall innehålla följande: 

1. Bakgrundsbeskrivning 

2. Organisation (redovisa ex vis deltagande av verksamhetschefer, deltagande kommuner etc. 

3. Inriktning på 2015 års arbete. 

4. Väsentliga händelser och nyheter 2015 

5. Nyckeltal med analyser 2015 (kommunjämförelser) 

6. Eventuella nationella jämförelser 

Material 
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Materialet skall mailas till ekonomiavdelningen i Sotenäs i form av ”rena” Word dokument. För att 

underrätta sammanställningen skall dokumenten inte innehålla: Spaltindelningar, infogade bilder, 

tabeller, diagram etc. Plats för diagram, tabeller och bilder etc. markeras i texten. Bilder, diagram, 

tabeller etc. lämnas sidoordnat i form av Excel filer eller på annat lämpligt sätt. 

Varje arbetsgrupp disponerar 5-8 sidor för sitt avsnitt. Den samlade rapporten bör innehålla max 80 

sidor 

Tidplan 

29/4 arbetsgrupperna skall senast 29/4 skicka aktuellt material till 

jorgen.karlsson@sotenas.se 

2/6  Benchmarkingdag i Strömstad med färdig rapport 
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   2017-04-25   

Dnr: LNSML 2017-  

 

Lönenämnden 

Tjänsteskrivelse 

 

Budgetskrivelse för Lönenämnden 2018, plan 2019-2020 samt 

resultatmål 2018-2019 

 

Verksamhetsförutsättningarna inför budgetarbetet 2018 och plan för 2019-2020 är 

följande:   

 Kompensation för löneökningar och övriga kostnader är uppräknade med 2,9 % 

 Efter gjorda uppräkningar ska besparingsåtgärd göras med 2,0 % av 

totalbudgeten för budget 2018 vilket motsvarar 165 tkr. 

 

Besparingarsåtgärder sker genom att frånvaro av personal inte återbesätts fullt ut 

samt återhållsamhet gällande inköp av konsult- och verksamhetsstöd.  

Särskilda konsekvensbeskrivningar 

Ekonomi 

Besparingsåtgärderna beräknas i dagsläget inte påverka löneenheten eller de 

planerade förbättringsåtgärderna inom SML-kommunerna. 

Facklig samverkan enligt FAS 

Facklig samverkan har genomförts och de ställer sig bakom förslaget till budget och 

resultatmål. 

 

Förslag till beslut 

Lönenämnden beslutar att anta upprättat förslag till budget 2018, plan 2019-2020 

samt resultatmål för åren 2018-2019. 

 

 

 

 

 

Mikael Mattsson 

Enhetschef för Löneenheten 
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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. 

Lönenämnden ansvarar för reformering av sitt regelbestånd. 

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. 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 lönechef som har till uppgift att förvalta och utveckla verksamheten 

samt verkställa de uppdrag som ges från lönenämnden. Lönechef är direkt underställd 

lönenämnden politiskt samt i tjänstemannaledet direkt underställd Munkedals 

kommunchef. De samverkande kommunerna har också en styrgrupp bestående av 

respektive kommuns personalchef samt lönechef med uppdrag att samverka omkring de 

frågor som har beröringspunkter med lönenämndens uppdrag. 

2. VERKSAMHETFÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 Pris- och löneuppräkning  enligt direktiv från 

ekonomiavdelningen   

 Kompensation för löneökningar är uppräknade med 2,9 % 

 Övriga kostnader är indexuppräknade med 2,9 %. 

 Efter gjorda uppräkningar ska förslag till besparingsåtgärd göras år 2018 med 2,0 % 

av totalbudgeten dvs 165 tkr. 

2.2 Förändring inom personalstaten 

Inga större förändringar beräknas göras inom personalstaten. 

2.3 Sjuktalet 

Enheten har i dagsläget låga sjuktal och några åtgärder för att sänka ohälsotalet är inte 

aktuella men däremot behöver arbetsplatsen arbeta med hälsofrämjande åtgärder för att 

behålla det låga sjuktalet. 

2.4 Beskrivning av hur återrapportering sker till ägarkommunerna 

Återrapportering sker genom lönenämndens protokoll och samverkan mellan 

arbetsgruppen som består av respektive kommuns personalchef samt lönechef. Lönechef 

rapporterar till styrgruppen. Ägarsamråd sker med berörda politiker, kommunchefer och 

ekonomichefer två gånger per år. 

2.5 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 Rambudget (tkr) 

 

*Kommunbidraget är lönenämndens intäkt från Munkedals kommun 
Intäkter och inkomster är lönenämndens intäkt från Sotenäs och Lysekils kommun. 

Kostnader för nämnd- och styrelseverksamhet är enbart Munkedals kommuns andel. Sotenäs och Lysekils 
kommun finansierar detta i sina egna budgetar 

3.2 Konsekvens- och riskbedömning 

Besparingarsåtgärder sker genom att inte frånvaro återbesätts i den omfattning som 

tidigare är planerad samt sker nedskärningar gällande inköp av konsult och 

verksamhetsstöd för vårt PA system. 

3.2.2 Vad består ändringen av?  

Införande av nya moduler i verksamhetssystemet Heroma sker i långsammare takt än 

planerat. Besparingsåtgärderna beräknas i dagsläget inte påverka löneenheten eller de 

planerade förbättringsåtgärderna inom SML-kommunerna. 

3.2.3 Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs?  

Anställda inom löneenheten kan komma att påverkas negativt av dessa förändringar om 

inte enheten finner smidigare arbetssätt gällande lönehanteringen. 

3.3 Riskbedömning för brukare  

3.3.1 Vilka risker innebär ändringarna?  

Inga risker beräknas uppkomma. 

3.3.2 Är riskerna allvarliga eller inte?  

Riskerna beräknas inte bli allvarliga 
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3.4 Riskbedömning för personalen  

3.4.1 Vilka risker innebär ändringarna?  

Inga allvarliga risker 

3.5 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.  

4. MÅLARBETET 

4.1 Inriktningsmål och programförklaringen  

Utifrån vision 2025 har kommunfullmäktige antagit inriktningsmål för verksamheten för år 

2016-2019 samt programförklaringen från S, C och MP.  

4.2 Resultatmål Lönenämnden 

Resultatmål ska antas av lönenämnden för år 2018 och 2019 utifrån inriktningsmål eller 

programförklaringen och dessa ska vara uppföljnings- och mätbara.  

4.3 Verksamhetsmål löneenheten 

Verksamheten utarbetar verksamhetsplaner som innehåller de mål och aktiviteter som ska 

genomföras för året i syfte att uppnå beslutade resultatmål från Lönenämnden. Enheten 

anger hur de ska uppfylla sitt uppdrag. Dessa planer antas av nämnden i november i 

samband med att detaljbudget fastställs.  

4.4 Sammanställning inriktnings-, resultat- och verksamhetsmål 

 
4.4.1. Ur Programförklaringen (S, C, 
MP): Miljöaspekterna ska beaktas vid 
alla kommunala beslut                          

                          

4.4.1.Resultatmål lönenämnd: Verka för 
en minskning av pappersförbrukning 
samt transporter av löneuppgifter till 
löneenheten. År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Mål 

Inkommande löneunderlag till löneenheten 
av kontorspapper som arkiveras ska 
minska från 2016 års nivå med (%) 

 
15  

 
15 
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4.4.2. Ur Programförklaringen (S, C, 
MP): Munkedals kommun skall vara en 
attraktiv arbetsgivare som präglas av 
ett gott arbetsklimat med delaktighet, 
god arbetsmiljö, jämställdhet och 
mångfald                          

                          

4.4.2.Resultatmål lönenämnd: Verka för 
hög information- och kunskapsnivå inom 
nämndens ansvarsområde  År 2018 År 2019 

Indikatorer Mål Mål 

Genomföra välplanerade 
utbildningstillfällen för chefer och 
personalredogörare inom SML-
kommunerna 

   6 st     8 st 

 
 

4.4.3. Ur Programförklaringen (S, C, 
MP): 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.                         

                          

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

Indikatorer Mål Mål 

Styrdokument och lathundar ska ses 
över varje år 100 100 

 

5. Utveckling den senaste tiden och framtid 

5.1 Strategier för kommande år 

Löneenheten håller kontinuerligt på att arbeta med förbättringsarbete i syfte att nå 

måluppfyllelsen. För att lyckas träffas kontinuerligt bl.a. den operativa styrgruppen 

(personalchefer) och dels ekonomicheferna tillsammans med lönechefen. Även dialog med 

andra verksamhetsföreträdare är viktiga hörnstenar i detta arbetet. Det är av stor vikt att 

hitta gemensamma standardmetoder, blanketter och arbetsrutiner, om vi tillsammans kan 

lyckas åstadkomma detta finns möjligheter till ytterligare kostnadsbesparingar utan att 

behöva sänka kvalitén. I takt med att de administrativa flödena förbättras och 

effektiviseras kommer löneenhetens roll att förändras och då kommer utvecklings, 

utbildnings- och informationsinsatser att hamna mer i fokus.   

 

Löneenheten håller regelbundet på att försöka optimera resursutnyttjandet genom att 

minska användandet av blanketter och istället öka självrapporteringen som då ska göras 

direkt av den anställde i Heroma systemet. Som ett led i detta arbete pågår ett antal 

aktiviteter inom SML-kommunerna bl.a. ska nu förtroendevaldas ersättningar läggas in 

direkt i Heroma av nämndsekreterarna, fler timanställda ska själv rapportera i Heroma, 

anställningsavtalet ska läggas in i verksamhetssystemet WinLas för att öka kvalitén på 

inkomna avtal och dels möjliggörs en smidigare hantering.  

 

21



 8 

6. Nyckeltal  

6.1 Fördelningsnyckel för SML kommunerna 
Fördelningsprinciper för budget 
 

Fördelningstal kontorskostnader 
SML kommunerna 

BUDGET 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 

Sotenäs kommun 27,1  27,1 27,1 

Munkedals kommun 30,0  30,0 30,0 

Lysekils kommun 42,9 42,9 42,9 

 

Lönespecifikationer SML 
kommunerna 

BUDGET 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 

Sotenäs kommun 14 994  14 994  14 994  

Munkedals kommun 16 634  16 634 16 634 

Lysekils kommun 23 733 23 733 23 733  
 
*Fördelningstalen för kontorskostnader bygger på antal utbetalda löner under perioden 2016-04-01 tom 
2017-03-31 och därför svåra att precisera förändringar av fördelningstalen för plan 2019- 2020. 
 
Utöver fördelningstalen för kontorskostnader fördelas PA system och lönechefs 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. 

 

Munkedal 2017-04-10 

Mikael Mattsson 
Enhetschef för löneenheten i Sotenäs-, Munkedal- och Lysekils kommun 
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Mötesanteckningar avstämningsmöte gemensamma nämnder  

2017-03-17 
 

Närvarande:  

Karl-Anders Andersson 1 vice ordförande (C) Munkedals kommun 

Ulrika Gellerstedt Ekonomichef Munkedals kommun 

Jan-Olof Johansson Kommunstyrelsens ordförande (S) Lysekils kommun  

Christina Gustafson Lönenämnden Lysekils kommun (del av fm) 

Ronald Rombrant 2 vice ordförande (LP)  Lysekils kommun 

Leif Schöndell Kommunchef Lysekils kommun 

Britt Wall 2:e vice ordförande (S) Sotenäs kommun 

Mats Abrahamsson Kommunstyrelsens ordförande (M) Sotenäs kommun 

Maria Vikingsson Kommunchef Sotenäs kommun 
Jörgen Karlsson Ekonomichef Sotenäs kommun 
 

 

Agenda genomgång av de gemensamma nämnderna  
1. Miljö – Maria Bylund 

Genomgång bokslut. Maria ser över vilka medlemsavgifter Miljönämnden betalar för. 
Återkommer till kommuncheferna senast 12/5-17.  
 
Maria Bylund lyfter frågan om kommande åtgärdsprogram enligt vattendirektivet 
och Miljönämndens roll.  
 

2. IT- Anders Siljeholm och Christina Gustafson 
Genomgång bokslut, kommande benchmarkingrapport samt beredskapsersättning. 

Angående frågan om beredskapsersättning får Anders i uppdrag att göra 

uppdaterade beräkningar.  

Återkommer till kommuncheferna senast 12/5-17 samt till nästa ägarsamråd 15/9. 
 
Christina lyfter deltagandet till IT-nämnden från Munkedal. Munkedal tar med sig 
frågan och det ska vara åtgärdat.  
 

3. Lön – Mikael Mattsson  
Genomgång bokslut.  

Uppdrag till lönenämnden att se över möjligheten att ta in övriga kommunala bolag i 

lönenämnden. Återredovisas på ägarsamråd i 15/9.  

Lönenämnden föreslås besluta att Heroma’s förtroendemannarutin succesivt ska 

börja användas av nämndsekreterarna i samband med nämndssammanträde inom 

SML-kommunerna under år 2017. Förslagsvis startas detta för kommunstyrelserna i 

varje kommun. Återredovisas på ägarsamråd i 15/9. 

4. Återkoppling uppdrag från 9/12-16  
Redovisning av översyn av Miljö- och IT-strategiska arbetet  
Maria Vikingsson 
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Digital agenda redovisas av Maria Vikingsson och Anders Siljeholm. Två medarbetare 

från IT har gjort ett första arbete för Sotenäs. Utgångspunkt har varit digital agenda 

EU 2020. Maria återkommer med mer information under våren.  

 
5. Återkoppling uppdrag från 9/12-16  

Uppdragsbeskrivning för utvärdering av det befintliga samarbetet 
Leif Schöndell 
 
Någon uppdragsbeskrivning är inte genomförd. Leif lyfter frågan: ska vi verkligen 
genomföra utvärdering? Frågan diskuteras och samtliga är eniga om att inte 
genomföra någon utvärdering av de gemensamma nämnderna. Uppdraget avslutas 
härmed.  
 
Framöver ska presidierna i respektive gemensamma nämnder kallas till ägarsamråd.  
 
Frågan om när de olika samverkansavtalen löper ut. Håkan Sundberg, Munkedal, får i 
uppdrag att se över när Lönenämndens avtal löper ut. 
 

6. Återkoppling uppdrag från 9/12-16  
Gemensam kommunjurist 
Maria Vikingsson 
 
Maria fick i fortsatt uppdrag att se över i vilken utsträckning juristtjänster köps i 
respektive kommun samt stämmer av med Uddevalla kommun med möjlighet till 
samarbete. 
 

7. Ytterligare samarbeten 
Munkedal lyfter frågan om gemensam lantmätare. De närvarande tyckte det var 

intressant fråga.  

 

Mötesdatum 2017; 

Styrgruppsmöte 12/5 Sotenäs kommun värd 

Ägarsamråd 15/9 Lysekils kommun värd (ny kommunallag Håkan Sundberg) 

 

Uppgift Ansvarig  Klart 
datum 

Status 

IT/lön – uppdrag att se över alternativa 
former för samarbete t.ex. gemensam 
nämnd för flera områden, 
tjänstemannanämnd, samarbetsavtal 

KC 15/9  

Gemensam kommunjurist  KC 17/3 Maria Vikingsson fortsatt 
uppdrag – rapport 15/9 

Översyn miljö och IT strategiskt arbete KC 17/3 Maria Vikingsson fortsatt 
uppdrag -  rapport 15/9 

Ekonomicheferna bjuds in till 
avstämningsmötena 

KC 17/3 klart 
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Mötesdatum 2017 ändrade från 24/3 -> 
17/3 och 22/9 ->15/9 

EC 9/12 - 
2016 

Klart 

Utvärdering av det gemensamma 
samarbetena. Uppdragsbeskrivning till 
utvärderingen tas fram av KC 

KC 17/3 Uppdraget, avslutas. Någon 
genomlysning av 
gemensamma nämnder görs 
inte. Vid varje ägarsamråd ska 
presidierna till de 
gemensamma nämnderna 
kallas.  

Vad innebär ny kommunallag. KC 15/9  

Lönenämnden föreslås besluta att 
Heroma’s förtroendemannarutin succesivt 
ska börja användas av nämndsekreterarna i 
samband med nämndssammanträde inom 
SML-kommunerna under år 2017. 
Förslagsvis startas detta för 
kommunstyrelserna i varje kommun. 

Resp 
nämnd 

15/9  

Uppdrag till lönenämnden att se över 
möjligheten att ta in övriga kommunala 
bolag i lönenämnden. 

Resp 
nämnd 

15/9  

Angående frågan om beredskapsersättning 
får Anders Siljeholm i uppdrag att göra 
uppdaterade beräkningar.  

Resp 
nämnd 

15/9  
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