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Avtal om gemensam lönefunktion  
 

§ 1 Parter 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner.  
 
§ 2 Bakgrund 
Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har sedan 2014-01-01 inrättat en 
gemensam nämnd för löneadministration med tillhörande förvaltningsorganisation. 
Samgåendet syftar i huvudsak till att skapa förutsättningar för en ändamålsenlig 
organisation med minskad sårbarhet, ökad effektivitet, optimerat resursutnyttjande 
med hög kompetens och service. 
 
Genom ändring i kommunallagen (2017:725) ges kommunerna från och med  
den 1 juli 2018 en generell möjlighet till avtalssamverkan. Genom avtalssamverkan kan 
kommunerna överlåta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun. 
 
Kommunfullmäktigeförsamlingarna i de tre medlemskommunerna har med anledning 
av ändringen av kommunallagen fattat likalydande beslut, innebärande 
 
att den gemensamma lönenämnden upphör 2018-12-31,  
  
att den fortsatta samverkan inom löneområdet sker genom avtalssamverkan från och 
med 2019-01-01, och  
  
att den överenskomna avtalssamverkan organiseras inom Munkedals kommuns 
förvaltningsorganisation.   
 
Tidigare överenskommelse om gemensam lönefunktion från och med 2014-01-01 
ersätts från och med 2019-01-01 av detta avtal om samverkan. 
 
§ 3 Organisation 
Munkedals kommun är värdkommun för den gemensamma lönefunktionen. 
Lönefunktionen utgörs av en löneenhet som är inordnad under kommunstyrelsens 
förvaltning. Löneenheten leds av en lönechef. Löneenhetens personal är anställd i 
värdkommunen. Lönechefen rapporterar till kommundirektören i värdkommunen.  
 
§ 4 Verksamhet 
Den gemensamma lönefunktionen ska för de samverkande kommunernas räkning 
utföra följande uppgifter: 
 

• Löneadministration 

• Utbildning och support i lönesystemet 

• Rådgivning i tillämpning av lagar, avtal och regler 

• Uttag av data och statistik 

• Systemförvaltning 

• Pensions- och försäkringsadministration 
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§ 5 Samordning och styrning av verksamheten 
Den övergripande strategiska styrningen sker genom Samverkansråd SML som består 
av kommunstyrelsernas ordförande och oppositionsråd samt kommundirektörerna 
som träffas två gånger per år. 
 
Den strategiska styrningen sker genom kommundirektörerna som utgör styrgrupp och 
som även säkerställer inflytande från berörda kommuner.  
 
Budget- och målstyrning sker enligt värdkommunens principer. Värdkommunen 
fastställer årlig drift- och investeringsbudget efter samråd med samverkande 
kommuner. Förslag till budget för nästkommande verksamhetsår presenteras för 
samverkanskommunerna senast den 30 april varje år. Värdkommunen ansvarar för att 
rutinerna kring budgetprocessen fungerar. 
 
§ 6  Kostnadsfördelning 
Nettokostnaden för lönefunktionens verksamhet fördelas mellan 
samverkanskommunerna enligt följande princip:  
 

• Andel beräknade löner per kommun perioden april-mars. 

• Kostnad för lönechef och PA-system 1/3 per kommun. 
 
Värdkommunen fakturerar medlemskommunerna med 1/12 av årskostnaden per den 
siste varje månad. 
 
Slutlig årlig reglering av kommunbidrag från samverkande kommuner sker senast den 
15 februari närmast efterföljande år. Slutlig reglering ska erläggas senast 30 dagar från 
fakturans utställningsdag. Dröjsmålsränta debiteras från förfallodagen enligt gällande 
räntelag.  
 
§ 7 Insyn  
Värdkommunen ska varje tertial redovisa kostnads- och verksamhetsutveckling. 
 
§ 8 Egendom 
Samtliga inventarier och egendom som ingått i det ursprungliga samverkansavtalet 
följer det nya avtalet om avtalssamverkan.  
 
§ 9 Arkiv 
Varje kommun är anställningsmyndighet för sina egna anställda och är ansvarig för att 
arkivering av uppgifter sker i den egna kommunen. 
 
§ 10 Försäkringar 
Värdkommunen tecknar försäkringar i erforderlig omfattning. 
 
§ 11 Giltighet 
Avtalet gäller till och med 2022-12-31. Därefter förlängs avtalet med fyra år i taget om 
det inte sägs upp. Avtalet ska sägas upp senast 12 månader för gällande avtalsperiods 
utgång. Avtalet är giltigt först då samtliga fullmäktigeförsamlingarna i 
samverkanskommunerna godkänt avtalet. 
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§ 12 Avveckling 
I det fall den gemensamma verksamheten upphör fördelas avvecklingskostnaderna 
efter antal invånare i varje kommun vid det årsskifte som föregick avtalsperiodens 
utgång. Med avvecklingskostnader avses onyttiga kostnader inom följande områden 
som kan uppstå till följd av att den gemensamma verksamheten upphör: 

 

• Kostnad för icke avskriven del av investering 

• Kostnader som uppstår vid övertalighet 

• Kostnader för att avveckla avtal med tredje man 

• Härmed jämförliga kostnader. 
 

 
§ 13 Omförhandling  
Om förutsättningarna för samverkan enligt detta avtal väsentligen förändras får avtalet 
omförhandlas. 
 
§ 14 Tvist 
Tvist rörande tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 
 
 
 
 
 
 
För Lysekils kommun   För Sotenäs kommun 
 
 
-----------------------------   ------------------------------ 
Kommunstyrelsens ordf. 
 
 
 
----------------------------   ------------------------------ 
Kommundirektör 
 
 
 
 
 
För Munkedals kommun 
 
 
 
------------------------------ 
 
 
 
 
------------------------------- 
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            Dnr: LNSML 2017-6  2018-10-31 

Lönenämnden 

Tjänsteskrivelse  

Uppföljning kontrollplan 2018 för Lönenämnd  
 

Förslag till beslut 

Lönenämnden godkänner upprättad uppföljning av 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. 

 

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 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 kontrollplaner har sammanställts för Lönenämndens verksamhet 

avseende 2018.  

 

Inom Lönenämnden har planer upprättats för: 

• Löneenheten 

 

Kontrollområdena har i stort sätt fungerar mycket bra.  

Kontroll av utanordningslistan i Heroma eller i Hypergene, dvs 

löneadministratörernas kontroll av att chefen analyserar så att rätt lön ska 

utbetalas, är av yttersta vikt. Detta kontrollområdet finns även med i Sotenäs 

kommun egna internkontroll. 

Kontroll av roller och behörigheter i Heroma har inte fungerat och behöver därför 

kvarstå som kontrollområde. Fokus behöver läggas på att få färre och tydligare 

roller och behörigheter.  
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Särskilda konsekvensbeskrivningar  

1. Ekonomi 

Bättre kontroll 

 

 

 

Mikael Mattsson   

Enhetschef för Löneenheten 

 

 

Beslutet expedieras till: 

Lysekils kommun 

Sotenäs kommun 

Munkedals kommun, Kommunstyrelsen 

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

Fastställd av 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 

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
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Uppföljning av Intern kontrollplan  Munkedals kommun 2018

Tidsperiod: 2018-01-01--2018-12-31       

Enhet: Löneenheten Fastställd av Lönenämnden 2017-11-13 § 13 LNSML 2017-6

Upprättad av:  Mikael Mattsson

Godkänd av Lönenämnden:

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio

Kontrollmoment/        

granskningssätt
Kontrollant Kontrollmetod Frekvens Förslag till åtgärd

Åter-

rapporteri

ng

Utanordningslista 

(analyslista)

12

Utanordningslista ska 

användas av 

respektive chef

Löneadm. 

samt 

respektive 

chef

Löneadministratör 

kontrollerar med chef 

att de ska analyserar 

sina utanordningslistor 

varje månad så att rätt 

lön har gått ut under 

perioden och belastar 

Samtliga chefer 

kontaktas en 

gång per år.

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Kontrollområdet bör

kvarstå p.g.a. att

hög risk/prio.

Kontrollen kan göras

i Hypergene eller

genom Heromas

utanordningslista.

Lönenämnd  

13/11 2018

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 Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Kontrollområdet bör

kvarstå ytterligare

ett år eftersom

kontrollområdets risk-

och 

väsentlighetsanalys 

pekar på en hög

risk/prio.

Lönenämnd  

13/11 2018

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

Samtliga 

löneadminist

ratörer och 

samtliga 

berörda 

chefer inom 

SML-

kommunerna

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.

En gång under 

perioden sept-

okt

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Kontrollområdet bör 

tas bort för 

kommande år med 

anledning av att 

kontrollområdet 

fungerar fullt ut och 

att berörda chefer får 

signaler direkt från 

Heroma att vidta 

åtgärder.

Lönenämnd  

13/11 2018

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

Kontrollområdet 

fungerar                                                               

Kontrollområdet 

fungerar men 

behöver utvecklas             

Kontrollområdet 

fungerar inte.

Kontrollområdet ska

kvarstå. Roller och

behörigheter behöver

tydliggöras och göras

mer enhetliga.

Lönenämnd  

13/11 2018

Resultat av kontrollen

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Konsekvenser

Allvarlig A 4

Kännbar K 3

Lindrig L 2

Försumbar F 1

Sannolikhet

Osannolik O 1

Mindre sannolik MiS 2

Möjlig M 3

Sannolik S 4

Risk- och väsentlighetsanalysen

Matris 

Poäng

KONSEKVENS/ 

VÄSENTLIGHET

Allvarlig            4

( Är så stor att fel inte får inträffa)

Kännbar           3   3-8   9-16

(Uppfattas som besvärande)

Lindrig             2

(uppfattas som liten)  1-4   3-8

Försumbar       1

(Är obetydlig)

1 2 3 4

SANNOLIKHET /RISK Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik

(risken är obefintlig) (risken är mycket liten)
(finns en möjlig 

risk)

(mycket 

troligt att fel 

uppstår)

Bedöma konsekvenserna vid fel 1-16

Sannolikheten att fel skall uppstå 1-16

Poäng 1-4:  Inget agerande, vi accepterar riskerna.

Poäng 5-8:  Uppmärksamhet krävs, bör ha uppsikt. Kan ev tas med i kommande   

                   internkontrollplan.

Poäng 9-16:  Åtgärder krävs direkt. Skall tas med i internkontrollplan.

Om åtgärden får 9 och uppåt skall tas med i kommande interkontrollplan.
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Kontrollrapport Löneenheten för 2018 – 

Bevakningslista för semesterersättning vid avslut av 

anställning 

   
1. Enhet: Löneenheten 

 
2. Process (Rutin/System): Bevakningslista för 

semesterersättning vid avslut av anställning 
 

3. Kontrollanter: Samtliga löneadministratörer. 
 

4. Genomförande, metod och frekvens:  
• Kontrollmoment: Bevakningslista för utbetalning av 

semesterersättning ska kontrolleras och utbetalas. 
• Metod: Löneadministratör kontrollerar och utbetalar 

semesterersättning efter det att anställning har avslutats. 
• Frekvens: Varje månad 

 

5. Resultat:  

Kontrollområdet fungerar bra.  
 

6. Åtgärd 
Kontrollområdet bör kvarstå ytterligare ett år eftersom 

kontrollområdets risk- och väsentlighetsanalys pekar på en hög 
risk och väsentlighetsgrad. 

  

 
Mikael Mattsson 

Lönechef 
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Kontrollrapport Löneenheten för 2018 – Kontrollera 

uttagna semesterdagar understigande 20 dgr 

   
1. Enhet: Löneenheten 

 
2. Process (Rutin/System): Kontrollera uttagna semesterdagar 

understigande 20 dagar. 
 

3. Kontrollanter: Samtliga löneadministratörer och samtliga 
berörda chefer. 

 
4. Genomförande, metod och frekvens:  

• Kontrollmoment: Chefer ska påminnas att vidta eventuella 
åtgärder för anställda som inte har tagit ut minst 20 

semesterdagar under året. 
• Metod: 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. 

• Frekvens: En gång under perioden sept-okt. 
 

5. Resultat:  
Kontrollområdet fungerar fullt ut eftersom Heroma systemet 

sänder signaler direkt till chef när anställd inte har tagit ut 
minst 20 semesterdagar under året. Löneadministratörerna 

har också skickat ut/samtalat med berörda chefer. 
 

 

6. Åtgärd 
Kontrollområdet bör tas bort för kommande år med anledning 

av att kontrollområdet fungerar fullt ut och att berörda chefer 
får signaler direkt från Heroma att vidta åtgärder. 

  
 

Mikael Mattsson 
Lönechef  
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Kontrollrapport Löneenheten för 2018 – Roller och 

behörigheter i Heroma 

   
1. Enhet: Löneenheten 

 
2. Process (Rutin/System): Roller och behörigheter i Heroma. 

 
3. Kontrollanter: Systemförvaltare för Heroma. 

 
4. Genomförande, metod och frekvens:  

• Kontrollmoment: Kontrollera anställdas roller och behörighet 
i Heroma. 

• Metod: Systemförvaltarna ska kontrollera att anställda med 
högre behörighet har fått rätt behörighetsnivå i Heroma 

Frekvens: Två gånger per år. 
 

5. Resultat:  
Kontrollområdet fungerar inte tillfredsställande. Rollerna i 

Heroma har inte tydliggjorts och är dessutom olika inom SML-
kommunerna.  

 
6. Åtgärd 

Kontrollområdet ska kvarstå. Roller och behörigheter behöver 
tydliggöras och göras mer enhetliga. 

  
 

Mikael Mattsson 

Lönechef  
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Kontrollrapport Löneenheten för 2018 – 

Utanordningslista (analyslista) 

   
1. Enhet: Löneenheten 

 
2. Process (Rutin/System): Utanordningslista (analyslista). 

 
3. Kontrollanter: Samtliga löneadministratörer och samtliga 

chefer inom SML-kommunerna. 
 

4. Genomförande, metod och frekvens:  
• Kontrollmoment: Utanordningslista ska användas av 

respektive chef varje månad. 
• Metod: Löneadministratör kontrollerar med chef (minst 1 

ggr/år) att de ska analysera sina utanordningslistor så att 
rätt lön har gått ut under perioden och belastar rätt konto. 

• Frekvens: Varje månad av chef.  
Kontroll/påminnelse sker genom att löneadministratörerna 

kontaktar cheferna minst 1 ggr/år. 
 

5. Resultat:  
       Kontrollområdet fungerar på ett tillfredsställande sätt, trots en  

       hög personalomsättning bland chefer. 
I samband med introduktion av chefer läggs beställning av 

utanordningslista in i Heroma och de informeras på vilket sätt 
den ska användas. Chefer i Munkedal samt Sotenäs har 

möjligheter att istället för utanordningslistan analyserat sina 

personalkostnader genom verksamhetssystemet Hypergene.   
 

6. Åtgärd 
Kontrollområdet bör kvarstå p.g.a. att hög risk/prio samt att 

det är ett relativt lätthanterligt sätt för att kontrollera att rätt 
lön är utbetald. Kontrollen kan göras i Hypergene eller genom 

Heromas utanordningslista. 
  

 
Mikael Mattsson 

Lönechef  
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            Dnr: LNSML 2018-2  2018-10-31 

Lönenämnden 

Tjänsteskrivelse  

  

Kontrollplan 2019 för Lönenämnd  
 

Förslag till beslut 

Lönenämnden godkänner upprättat förslag till kontrollplan för 2019. 

 

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. 

 

Planen ska 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 2019.  

 

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 2019
Tidsperiod: 2019-01-01--2019-12-31      LNSML 2018-2

Fastställd av lönenämnden:

Upprättad av:  Mikael Mattsson

Kontrollområde 

Rutin/system

Risk/

prio
Dokument Kontrollmoment Kontrollant Metod Frekvens

Rapportering 

till

Utanordningslista 

(analyslista)

12

Utanordningslista i 

Heroma eller Hypergene 

ska kontrolleras varje 

månad av alla chefer 

Löneadm. 

samt 

respektive 

chef

Löneadministratör kontrollerar med 

chef att de har analyserat sina 

utanordningslistor i Heroma eller i 

Hypergene 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

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

Minst 2 gånger 

per år

Lönechef

Anm: SML kommuner = Sotenäs, Munkedal samt Lysekils kommun

Löneenheten
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Konsekvenser

Allvarlig A 4

Kännbar K 3

Lindrig L 2

Försumbar F 1

Sannolikhet

Osannolik O 1

Mindre sannolik MiS 2

Möjlig M 3

Sannolik S 4

Risk- och väsentlighetsanalysen

Matris 

Poäng

KONSEKVENS/ 

VÄSENTLIGHET

Allvarlig            4

( Är så stor att fel inte får inträffa)

Kännbar           3   3-8   9-16

(Uppfattas som besvärande)

Lindrig             2

(uppfattas som liten)  1-4   3-8

Försumbar       1

(Är obetydlig)

1 2 3 4

SANNOLIKHET /RISK Osannolik Mindre sannolik Möjlig Sannolik

(risken är obefintlig) (risken är mycket liten)
(finns en möjlig 

risk)

(mycket 

troligt att fel 

uppstår)

Bedöma konsekvenserna vid fel 1-16

Sannolikheten att fel skall uppstå 1-16

Poäng 1-4:  Inget agerande, vi accepterar riskerna.

Poäng 5-8:  Uppmärksamhet krävs, bör ha uppsikt. Kan ev tas med i kommande   

                   internkontrollplan.

Poäng 9-16:  Åtgärder krävs direkt. Skall tas med i internkontrollplan.

Om åtgärden får 9 och uppåt skall tas med i kommande interkontrollplan.
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