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§ 34 Dnr 49194  

Val av justerare 

Lönenämndens beslut 
Karin Arvidsson (S) justerar protokollet 
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§ 35 Dnr 49196  

Anmälan om eventuellt jäv 

Lönenämndens beslut 
Det föreligger ingen anmälan om jäv.  
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§ 36 Dnr 49195  

Godkännande av dagordning 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden godkänner dagordningen.  
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§ 37 Dnr 2019-00514 007 

Frågor till Lönenämnden från revisionen 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Representanter från MTGK revisionen och representant från KPMG deltog vid 
lönenämnden. Ett antal frågor ställdes till nämnden som ett led i den 
grundläggande årliga granskning som revisionen utför. Lönechefen och 
lönenämnden redovisade svar på frågorna och revisionen förklarade sig nöjda med 
svaren.  

Bakgrund 
MTGK revisionen har skickat med ett antal frågor till lönenämnden utifrån den 
årliga granskning som ska utföras.  

Beslutsunderlag 
Grundläggande granskning av lönenämnden 2019 

Beslutet ska skickas till 
Karl-Johan Fägerlind 
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§ 38 Dnr 2019-00424 006 

Sammanträdesdagar 2020 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för 2020: 

11 februari   klockan 09.00 Mariestad 

7 maj      klockan 09.00 Töreboda 

29 september  klockan 09.00 Karlsborg 

15 december  klockan 09.00  Hova  

 

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp redogör för ett förslag på sammanträdesdagar för 2020. 
Nämnden justerar dagarna i förslaget så att det passar samtliga ledamöter.  

Bakgrund 
Lönenämnden sammanträder fyra gånger per år, ett sammanträde per kvartal. 

Förslagsvis äger mötena rum enligt nedan för 2020: 

11 februari   klockan 09.00  Mariestad 

5 maj       klockan 09.00  Töreboda 

22 september  klockan 09.00   Karlsborg 

8 december  klockan 09.00   Hova  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse sammanträdesdagar lönenämnden 2020 

Beslutet ska skickas till 
Ledamöter i lönenämnden 
Elin Asp 

 

 

ProSale Signing Referensnummer: 806579



 

 

 Protokoll 

Lönenämnden 2019-12-10 

 

Sid 8(21) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 39 Dnr 2019-00416 005 

Digitalisering av förtroendevaldas ersättning 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att digitalisera förtroendevaldas ersättning för samtliga 
MTGK kommuner genom att köpa in tilläggstjänsten Vismas e-tjänst ersättning till 
förtroendevalda. 

Årsavgiften för samtliga kommuner år 2020 uppgår till 153 000kr och tas inom 
lönenämndens befintliga budget för innevarande år. 
 

Lönenämnden beslutar att engångskostnaden på 153 000 kronor tas av respektive 
kommun enligt nedan: 

Gullspångs kommun  30 600kr  

Karlsborgs kommun   30 600kr  

Mariestads kommun  45 900kr  

Töreboda kommun     45 900kr  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om ärendet.    

Bakgrund 
Lönechefen har sammanställt tre olika alternativ på lösningar för att digitalisera 
ersättningen till förtroendevalda. På förra nämndsmötet i september så 
diskuterades förslag 1 (e-tjänst via Visma) som det mest lämpliga alternativet 
utifrån användarvänlighet och dess kopplingar till befintligt 
ärendehanteringssystem. 

Lönechefen fick i uppdrag att utföra en tidsmätning för att se hur mycket tid som 
idag läggs ner på pappershanteringen i kommunerna. Tidsmätningen visar att 
lönekontoret lägger cirka 174 timmar per år på nuvarande hantering och 
kommunkontoren cirka 72 timmar per år. 
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Kostnaden för att köpa in Vismas e-tjänst är enligt nedan: 

 

                   Engångsavgift Årsavgift 

 

Gullspångs kommun 34 000kr 30 600kr 

Karlsborgs kommun 34 000kr 30 600kr 

Mariestads kommun 42 500kr 45 900kr 

Töreboda kommun 42 500kr 45 900kr 

Totalt               153 000kr   153 000kr 

Att avgiften är lägre för Gullspångs och Karlsborgs kommuner beror på att de 
redan idag betalar den delen som avser federationstjänsten. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse digitalisera ersättningen förtroendevalda 

Digitalisera ersättningen till förtroendevalda med Vismas e-tjänst 

Beslutet ska skickas till 
Mariestads kommun 
Töreboda kommun 
Karlsborgs kommun 
Gullspångs kommun 
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§ 40 Dnr 2019-00414 005 

Digitaliseringsarbete för lönenämnden 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att lönekontoret får i uppdrag att tillsammans med 
kommunerna digitalisera arbetet när det gäller timrapporter, scheman och 
kostavdrag. Kravet är att alla verksamheter i samtliga fyra kommuner ska 
digitalisera dessa processer. Arbetet ska påbörjas under 2020. 

Lönenämnden föreslår Kommunstyrelsen i de fyra kommunerna att digitalisera 
timrapporter, scheman och kostavdrag, arbetet ska påbörjas under 2020.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om ärendet.  

Bakgrund 
Lönechefen har gjort en sammanställning över nuläget för den manuella 
pappershanteringen. Några områden som särskilt sticker ut har identifierats och 
förslaget är att man riktar in sig på dessa områden till att börja med. 

För att använda våra nuvarande system på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt 
så behöver en rad åtgärder vidtas. Vi har idag system där vi kan rapportera digitalt 
men ändå används pappersblanketter i hög grad. Detta medför onödiga kostnader 
i form av dubbelarbete. Arbetet med att få in den manuella hanteringen i 
befintliga system måste gälla alla verksamheter. Exempel på pappershantering är 
timrapporter, kostavdrag och scheman. 

Att verksamheterna i kommunerna har förutsättningar för att bidra till arbetet är 
en förutsättning för att arbetet ska gå framåt. Verksamheterna måste utbildas i de 
nya arbetssätten, de måste kunna avsätta tid för att lära och anpassa sig till den 
digitala hanteringen. Systemförvaltare i kommunerna måste ha tid för att 
genomföra förändringen. Både lönekontoret, arbetstagare och chefer vill slippa 
pappershanteringen men då måste alla också kunna avsätta tid i uppstartsfasen 
för att implementera det digitala arbetssättet. 

Detta ser lönekontoret som en utmaning och som hjälp på traven så behövs ett 
mandat att kunna driva frågan för att komma bort från pappershanteringen. Vissa 
verksamheter är öppna för detta medan andra inte har samma förutsättningar. 
Detta skapar en orättvisa där vissa förändras och andra inte, målet måste vara att 
alla ska arbeta digitalt framöver. 
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Ett tydligt uppdrag kan ge förutsättning att komma ikapp med digitaliseringen 
tillsammans med kommunerna, för att inte fastna i gamla arbetssätt.  

Man kan också titta på möjligheten att robotisera vissa arbetsmoment. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse digitaliseringsarbete för lönenämnden,20191203 

Presentation nuläge manuellt arbete oktober 2019 

Beslutet ska skickas till 
Kommunchef, Mariestads kommun 
Kommunchef, Töreboda kommun 
Kommunchef, Karlsborgs kommun 
Kommunchef, Gullspångs kommun 

 

 

ProSale Signing Referensnummer: 806579



 

 

 Protokoll 

Lönenämnden 2019-12-10 

 

Sid 12(21) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 41 Dnr 2019-00496 012 

Verksamhetsmål lönenämnden 2020 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att anta målen för år 2020 med reviderade styrmått enligt 
nedan. 

Det är enkelt att komma i kontakt med personal på lönekontoret.  
Styrmått: Minst 90% ska tycka det är enkelt att komma i kontakt 
Mätning görs årligen via enkätundersökning till cheferna 

Personal och lönesystemet uppfyller verksamheternas behov 
Styrmått: 90 % av chefer och arbetsledare är nöjda med personal- och 
lönesystemet.  
Mätning görs årligen via enkätundersökning till chefer. 

Verksamheterna upplever att de får ett professionellt stöd 
Styrmått: Minst 95% nöjda 
Mätning görs årligen via enkätundersökning till chefer 

Medarbetarna på lönekontoret kan rekommendera vänner och bekanta att söka 
anställning på lönekontoret. 
Styrmått: Minst 80% 
Mäts i medarbetarundersökning som genomförs vartannat år. 

 

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om ärendet.  

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Gullspångs kommun har antagit ett antal mål som sedan 
bryts ner i verksamhetsmål i de olika nämnderna. Under året jobbar 
verksamheterna med aktiviteter för att uppfylla verksamhetsmålen. 

Utfallet räknas fram utifrån resultat av en enkät som skickas till samtliga chefer 
under hösten. 

Uppföljning av verksamhetsmålen görs i samband med delårsbokslut och 
årsbokslut.  
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Målen för lönenämndens verksamhet är framtagna utifrån ovanstående mål samt 
de mål som finns angivna i samverkansavtalet för den gemensamma 
lönenämnden. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse lönenämndens verksamhetsmål 2020 

Lönenämndens verksamhetsmål 2020 

Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 
Ekonomikontoret i Töreboda 
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§ 42 Dnr 2019-00495 000 

Internkontrollplan lönenämnden 2020 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna lönenämndens förslag på 
internkontrollplan för 2020 med ett tillägg att göra fem stickprov per år på att rätt 
lön har gått ut samt att kontrollen av bisyssla och övertid tas bort.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om ärendet.  

Bakgrund 
Lönenämnden fastställer de redovisade kontrollmoment enligt bilaga som skall 
gälla för 2020.  

En rapportering av kontrollmomenten för 2020 skall rapporteras till 
kommunstyrelsen i Gullspångs kommun. 

Lönechefen har verksamhetsansvaret och därmed rätt att delegera ansvaret för 
kontrollpunkterna till tjänsteman inom lönekontoret. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse internkontrollplan lönenämnden 2020 

Internkontroll lönenämnden 2020 

Beslutet ska skickas till 
Gullspångs kommun 
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§ 43 Dnr 2019-00497 000 

Lönenämndens avtal med Kooperativet Laxen 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att godkänna förslag på avtal för löneadministration med 
Kooperativet Laxen ekonomisk förening enligt upprättat förslag samt tillhörande 
personuppgiftsbiträdesavtal. 

Lönenämnden ger lönechefen i uppdrag att teckna avtalen med en avtalstid på 12 
månader. 

Lönechefen får i uppdrag att se över rutinerna för att utföra löneadministration åt 
andra uppdragsgivare.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om ärendet.  

Bakgrund 
Lönekontoret MTGK administrerar löner åt Kooperativet Laxen ekonomisk 
förening. Lönechefen har tagit fram förslag på avtal som reglerar vilka tjänster 
lönekontoret utför åt Kooperativet Laxen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse lönenämndens avtal med Kooperativet Laxen ekonomisk förening 

Förslag på avtal mellan Lönenämnden och Kooperativet Laxen ekonomisk förening 

Förslag på Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Lönenämnden och Kooperativet 
Laxen ekonomisk förening. 

 

Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 
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§ 44 Dnr 2019-00510 000 

Lönenämndens avtal med Biosfärområde Vänerskärgården med 
Kinnekulle 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att godkänna förslag på avtal för löneadministration samt 
personuppgiftsbiträdesavtal med Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle 
enligt upprättat förslag, med ändringen att avtalets årskostnad för 2020 uppgår till 
16 800kronor. 
Lönenämnden ger lönechefen i uppdrag att teckna avtalen. 

 

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om ärendet.  

Bakgrund 
Lönekontoret MTGK administrerar löner åt Biosfärområde Vänerskärgården med 
Kinnekulle. Lönechefen har tagit fram förslag på avtal som reglerar vilka tjänster 
lönekontoret utför åt Biosfärområdet. 2019 var årspriset 6800 kronor.  

Arbetstiden som lönekontoret idag lägger på hantering av löner för 
Biosfärområdet motsvarar 42 timmar per år vilket motsvarar en årskostnad på     
16 800 kronor. I dagsläget täcks inte kostnaderna av intäkten. För att undvika en 
dubblering av årskostnaden föreslås en gradvis uppräkning de närmsta tre åren. 
Förslagsvis höjer man kostnaden 35 % per år de kommande tre åren så att 
kostnaden hamnar i relation till faktisk kostnad.  

2020 9180kr 

2021 12 393kr 

2022 16 730kr 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse lönenämndens avtal med Biosfärområde Vänerskärgården med 
Kinnekulle 

Förslag på avtal mellan Lönenämnden och Biosfärområde Vänerskärgården med 
Kinnekulle 

Förslag på Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Lönenämnden och Biosfärområde 
Vänerskärgården med Kinnekulle. 
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Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 
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§ 45 Dnr 2019-00511 041 

Detaljbudget 2020 för lönenämnden 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att anta detaljbudgeten för 2020 enligt nedan:   

 

Intäkter           -11 195tkr 

 

Personalkostnader     8409tkr 

Övriga kostnader    2745tkr 

Summa kostnader -11 195tkr  

 

Kostnaden för 2020 fördelas enligt nedan: 

Mariestads kommun:  5640tkr 

Töreboda kommun:  2237tkr 

Gullspångs kommun:  1388tkr 

Karlsborgs kommun:  1415tkr 

Tolkförmedling Väst:    379tkr 

 

 

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om ärendet. Totalen justeras upp med ytterligare 
41tkr på grund av en tillkommande ökning av lönepotten för 2020 som 
ekonomikontoret aviserat först efter utskicket.  

Bakgrund 
Skillnaden mellan lönenämndens budget för  2019 och 2020 beror på en beslutad 
besparing med 2 %, uppräkning av lön för 2019 och 2020 samt kompensation för 
höjt PO med 1% från 2020. 

Besparingen med 2% har klarats genom följande åtgärder: 

•150 000kr är sparat på övriga kostnader 
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•intäkterna har ökat med cirka 50 000kr på grund av anställningsstöd. 

•Lägre personalkostnad på grund av 15% lägre kostnad för en tjänst på grund av 
fackligt uppdrag 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse lönenämndens detaljbudget 2020 

Detaljbudget 2020 (MTGK- lönenämnden)  

Beslutet ska skickas till 
Mariestads kommun 
Töreboda kommun 
Karlsborgs kommun 
Gullspångs kommun 
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§ 46 Dnr 2019-00290 024 

Förfrågan från Karlsborgsbostäder 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att ge lönechefen i uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att sköta löneadministration åt alla kommunala bolag i de fyra kommunerna. 

 

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om ärendet. Karlsborgsbostäder har meddelat att de 
redan tecknat avtal med annan leverantör av löneadministration.  

Bakgrund 
Lönechefen har fått en fråga från AB Karlsborgsbostäder vad det skulle innebära 
om lönekontoret MTGK skulle hantera löner även för AB Karlsborgsbostäder, 
Karlsborgs Turism AB samt Karlsborgs Energi AB. Sammanlagt rör det sig om cirka 
38 stycken fastanställda samt cirka 35 sommarjobbare.  

Lönechefen har utrett detta tillsammans med Karlsborgsbostäder och en prisbild 
kan nu presenteras. Förslaget som har tagits fram omfattar förutsättningar och 
kostnader utifrån de fakta som lönekontoret hittills fått till sig.  

För att få exakt pris på alla delar måste bolagen inkomma med digitala 
kollektivavtal inklusive eventuella lokala avtal.  

Om nämnden anser att man ska arbeta vidare med frågan så kommer ytterligare 
information från bolagen att behövas. Nästa steg blir då att ta fram ett 
avtalsförslag samt tidsplan för genomförande som nämnden kan besluta om. 

 

Beslutsunderlag 
Offert -tjänster inom löneadministration för AB Karlsborgsbostäder, Karlsborgs 
Energi AB och Karlsborgs Turism AB, 2019-11-05 

Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 

 

 

ProSale Signing Referensnummer: 806579



 

 

 Protokoll 

Lönenämnden 2019-12-10 

 

Sid 21(21) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 47 Dnr 2019-00002 002 

Delegationsbeslut 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden förklarar sig informerade.  

Bakgrund 
Lönenämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteman i enlighet med 
lönenämndens delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till lönenämnden. 
Redovisningen innebär inte att lönenämnden omprövar eller fastställer 
delegeringsbesluten. Däremot får lönenämnden återta lämnad delegering eller 
förgripa ett beslut i ett enskild ärende av den som fått beslutanderätten genom att 
själv ta över ärendet och fatta beslut.  

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lönenämnden december 2019.  

 

 

 

ProSale Signing Referensnummer: 806579



Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn CATARINA DAVIDSSON

Titel, Organisation Ordförande, Karlsborgs kommun

Datum & Tid 2019-12-12 08:49:08 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _052fa2abfed291b94ccc99f227662b361e

Namn Anna Karin Arvidsson

Titel, Organisation Justerare, Töreboda kommun

Datum & Tid 2019-12-12 12:04:28 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _07efef5504f62f8f5c143b9d2697fb82db

Signatursida 1 av 1

Validera dokumentet | Användarvillkor

ProSale Signing Referensnummer: 806579

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

		2019-12-12T12:04:35+0100
	Comfact Aktiebolag




