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§ 16 Dnr 49194  

Val av justerare 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att Ida Ekeroth (S) justerar protokollet.  
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§ 17 Dnr 49195  

Godkännande av dagordning 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att godkänna dagordningen.  
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§ 18 Dnr 49196  

Anmälan om eventuellt jäv 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att det inte förekommer anmälan om jäv.  
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§ 19 Dnr 2020-00104 006 

Deltagande på distans för lönenämndens möten  

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att sammanträden kan ske på distans för att minska 
resandet mellan kommunerna. Det är ordförande som bestämmer inför varje möte 
hur deltagandet ska ske, det är inte upp till varje ledamot att själv avgöra.      

Bakgrund 
Nämndledamöter kan delta i en nämnds sammanträden på distans om fullmäktige 
godkänt detta. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande på 
sammanträdet (6 kap, 24 § KL). 

Om deltagande sker på distans måste det ske genom ljud- och bildöverföring i 
realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och 
delta på lika villkor (5 kap, 16 § KL). Det är upp till varje ledamot att avgöra om 
uppdraget kan fullföljas på likvärdigt sätt genom att välja att delta på distans eller 
att delta på plats fysiskt. 

Lönenämndens reglemente behöver uppdateras med ovanstående och 
reglementet ska antas av kommunfullmäktige i samtliga fyra kommuner.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-04 nämndsmöten på distans, skriven av Sara Hultman 

Kf § 38/2020 - Deltagande på distans på kommunfullmäktige och nämndsmöten 

Rekommendationer för politiska sammanträden 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 20 Dnr 2020-00168 003 

Reviderat reglemente för lönenämnden 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att Lönechefen får i uppdrag att uppdatera reglementet 
med paragraf gällande personalrepresentant.  

Lönenämnden föreslår respektive kommunstyrelse föreslå kommunfullmäktige 
besluta att anta reviderat reglemente för lönenämnden.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Sara Hultman informerar om de föreslagna ändringarna i reglementet. 
Lönenämnden vill att man också uppdaterar med en paragraf om vad som gäller 
för deltagande av personalrepresentant i lönenämnden.  

Bakgrund 
Lönenämndens reglemente är från år 2016. Några saker i reglementet har sedan 
dess kommit att ändras och en uppdatering av det befintliga reglementet är 
nödvändigt. De ändringar som behöver göras handlar om: 

• Förtydligande av paragraf 6, att Lönenämnden är personuppgiftsansvarig enligt 
dataskyddsförordningen (GDPR) för de personuppgifter som behandlas i 
nämndens verksamhet. 

• Möjlighet att delta på lönenämndens sammanträde på distans 

• Hur justering och anslag av protokoll ska ske 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-04, reviderat reglemente för lönenämnden, skriven av 
Sara Hultman 

Reglemente lönenämnden 

Beslutet ska skickas till 
Mariestads kommun 
Töreboda Kommun 
Gullspångs kommun 
Karlsborgs kommun 
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§ 21 Dnr 2020-00108 007 

Granskning av intern kontroll i löneprocessen 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att ge följande svar till PwC: 

1. Dokumentera väsentliga rutiner och arbetsmoment i en heltäckande 
processbeskrivning. Detta för att säkerställa att arbetssätt och rutiner inte 
blir personbundna samt göra dem enklare att följa upp och kontrollera. 

Svar: Lönekontoret har för avsikt att ta fram en SLA (Service level 
agreement), vilket är en servicenivåöverenskommelse mellan 
Lönekontoret och samverkande kommuner.  

SLA:n visar vad lönekontoret och respektive samverkande kommuner 
ansvarar för inom området lönerelaterade tjänster. Syftet med SLA:n är att 
skapa en tydlighet i vem som gör vad och vilka förväntningar som gäller i 
leverans till och från lönekontoret. Målet är att förbättra kvalitén, 
effektivisera och skapa ett enhetligt arbetssätt. 

SLA:n kommer att vävas ihop med den påbörjade processkartläggning 
”från anställning till löneutbetalning” som görs ihop med HR- enheterna. I 
processkartläggningen tydliggörs medarbetarens, chefens, HR:s och 
lönekontorets ansvar inom olika moment som finns i 
lönehanteringsprocessen. Till varje process knyts specifika rutiner för hur 
arbetet ska gå till och vilka kompetenser som har ansvar för vad. 
Processkartläggningen förväntas vara klar under innevarande år. 

 

2. Införa en rutin för dubbelattestering vid registrering av data i Personec vid 
nyanställning, för att minimera risken för oegentligheter.  

Svar: Att genomföra dubbelattestering vid varje nyanställning skulle 
innebära ett allt för stort merarbete. Lönekontoret har för avsikt att 
istället utföra stickkontroller i samband med övriga kontrollmoment som 
görs kvartalsvis.  

 

3. Framställa och anta en kommunövergripande rutin vid beställning av 
behörigheter till lönesystemet, med tydlig beskrivning av behörighet, 
individ och signering av behörig och ansvarig chef.  

Svar: Lönekontoret ingår i en arbetsgrupp som arbetar med ett projekt 
som kallas för ”effektiv anställningsprocess” där bland annat dessa delar 
kartläggs. Projektet förväntas bland annat innebära mindre jobb för 
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systemförvaltarna då de inte längre manuellt behöver lägga till och ta bort 
personer i enskilda system, då en person slutar upphör automatiskt hens 
behörigheter i systemet. Det ger också en ökad säkerhet när rätt personer 
har tillgång till rätt system.  

 

4. Upprätta en rutin för att kontroll av att endast behöriga användare har 
tillgång till lönesystemet samt att användarna har korrekta behörigheter i 
enlighet med delegation. Rutinen bör dokumenteras med tydliga 
beskrivningar, såsom med vilken periodicitet uppföljningen skall göras, 
vem som är ansvarig, samt säkerställa att underlag från genomgången 
sparas för att öka spårbarheten av kontrollens utförande. 

Svar: Lönekontoret har påbörjat en rutin i syfte att säkerställa att endast 
behöriga användare har tillgång till lönesystemet. Rutinen förväntas vara 
klar under innevarande år. 

 

5. Identifiera vilka aktiviteter och data som ska betraktas som känsliga i 
lönesystemet, för att därefter införa en rutin som säkerställer att loggar 
över känsliga användaraktiviteter kontinuerligt analyseras och kontrolleras 
samt att eventuella incidenter följs upp.  

Svar: De flesta uppgifter som finns registrerade i lönesystemet är 
offentliga uppgifter. Uppgifter om sjukdom är klassat som känslig uppgift 
och denna del loggas redan i systemet. Systemförvaltargruppen arbetar 
med frågan om det finns fler uppgifter som klassas som känsliga uppgifter 
och har för avsikt att skapa en rutin för hur det isf ska loggas. Rutin för hur 
incidenter kring informationssäkerhet ska hanteras finns redan framtaget 
central i kommunen.  

 

6. Formalisera kontroller för den manuella processen för inlämning, och 
attest av tidrapporter, för att säkerställa att samtliga tidrapporter är 
inlämnade och attesterade i god tid före varje löneperiod. Detta för att 
säkerställa att rätt löner betalas ut i rätt period.  

Svar: Lönekontoret arbetar med att digitalisera manuella rapporter i störta 
möjligaste mån, arbetet med detta pågår löpande. Varje år tas en tidsplan 
fram där det tydligt framgår när olika underlag och attester måste vara 
gjorda för att underlaget ska hinna bearbetas i tid inför lönekörning. 
Arbete med avvikelserapportering pågår där alla rapporterat som lämnats 
in felifyllda/försent mm skrivs upp. 
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7. Fortsätta arbetet med att komplettera processkartläggningen med 
delprocesser för kommunens löneprocess. Detta för att säkerställa att det 
finns en heltäckande processbeskrivning med arbetsbeskrivningar och 
rutiner på plats för hur löneprocessen ska hanteras internt.  

Svar: I och med det fortsatta arbetet med processkartläggningen kommer 
dessa delar att vävas in. Utveckling av de interna rutinerna är ett ständigt 
pågående arbete som måste hållas levande och uppdateras vid behov.  

 

Övrig kommentar från lönenämnden till PwC: Av revisionsrapporten finns ej att 
utläsa om PwC har kommunicerat med för lönenämnden utsedda revisorer innan 
revisonen genomfördes. 

 

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Sara Hultman går igenom förslag till svar på revisorernas 
rekommendationer.  

Nämnden diskuterar om revisorerna som gjort granskningen har haft en dialog 
med de för lönenämnden utsedda revisorer innan granskningen genomfördes.  

Bakgrund 
Revisorerna i Karlsborgs kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en 
granskning av intern kontroll i löneprocessen. 

Efter granskningen har ett antal områden noteras där den interna kontrollen kan 
förstärkas för att ytterligare säkerställa att den lönerelaterade finansiella 
informationen är fullständig och riktig. PwC rekommenderar lönenämnden att: 

- dokumentera väsentliga rutiner och arbetsmoment i en heltäckande 
processbeskrivning. Detta för att säkerställa att arbetssätt och rutiner inte blir 
personbundna samt göra dem enklare att följa upp och kontrollera.  

- införa en rutin för dubbelattestering vid registrering av data i Personec vid 
nyanställning, för att minimera risken för oegentligheter.  

- framställa och anta en kommunövergripande rutin vid beställning av 
behörigheter till lönesystemet, med tydlig beskrivning av behörighet, individ och 
signering av behörig och ansvarig chef.  

- upprätta en rutin för att kontroll av att endast behöriga användare har tillgång till 
lönesystemet samt att användarna har korrekta behörigheter i enlighet med 
delegation. Rutinen bör dokumenteras med tydliga beskrivningar, såsom med 
vilken periodicitet uppföljningen skall göras, vem som är ansvarig, samt säkerställa 
att underlag från genomgången sparas för att öka spårbarheten av kontrollens 
utförande. 



 

 

 Protokoll 

Lönenämnden 2020-05-12 

 

Sid 11(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

- identifiera vilka aktiviteter och data som ska betraktas som känsliga i 
lönesystemet, för att därefter införa en rutin som säkerställer att loggar över 
känsliga användaraktiviteter kontinuerligt analyseras och kontrolleras samt att 
eventuella incidenter följs upp.  

- formalisera kontroller för den manuella processen för inlämning, och attest av 
tidrapporter, för att säkerställa att samtliga tidrapporter är inlämnade och 
attesterade i god tid före varje löneperiod. Detta för att säkerställa att rätt löner 
betalas ut i rätt period.  

- fortsätta arbetet med att komplettera processkartläggningen med delprocesser 
för kommunens löneprocess. Detta för att säkerställa att det finns en heltäckande 
processbeskrivning med arbetsbeskrivningar och rutiner på plats för hur 
löneprocessen ska hanteras internt.  

PwC önskar svar på vilka åtgärder nämnden avser vidta med anledning av 
ovanstående rekommendationer senast 2020-05-31. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-04, granskning av intern kontroll i löneprocessen, skriven 
av Sara Hultman 

Granskning av intern kontroll i löneprocessen 

Yttrande från lönenämnden 

Beslutet ska skickas till 
PwC 
Karlsborgs Kommun 
Mariestads Kommun 
Töreboda Kommun 
Gullspångs Kommun 
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§ 22 Dnr 2020-00169 042 

Tertial 1 april 2020 lönenämnden 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden förklarar sig informerade     

Bakgrund 
Prognosen för januari- april 2020 visar en budget i balans 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-05-05, tertial 1 2020 lönenämnden, skriven av Sara Hultman 

Tertial 1 – april 2020, lönenämnden 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 23 Dnr 2019-00492 042 

Budgetförutsättning 2021 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden ställer sig bakom en besparing på 2% i budgeten för 2021, och ger 
lönechefen i uppdrag att ta fram ett årshjul för stående punkter på lönenämndens 
möten.  

Behandling på sammanträdet 
Catarina Davidsson (C) framhåller vikten av att beslut kring lönenämndens budget 
ska diskuteras i nämnden innan kommunerna beslutar om besparingar och 
liknande. Det är viktigt att alla kommuner är med i diskussionen från början. Då 
kommunernas budgetprocess ser olika ut behöver diskussion i nämnden ske i god 
tid innan budgeten ska beslutas.  

Bakgrund 
MTG-styrgrupp har beslutat om att rekommendera samtliga MTGK kommuner att 
besluta om en 2% besparing inför budget 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2020-04-30, budgetförutsättning 2021, skriven av Sara Hultman 

Anteckningar från sammanträde med MTG-styrgrupp 2020-02-25 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoren i MTGK 
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§ 24 Dnr 2020-00002 002 

Delegationsbeslut 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Carina Gullberg (S) påtalar att det fortsättningsvis bör skickas med underlag som 
styrker att kommunchefen gett dispens för anställningar som gjort. Detta på grund 
av rådande anställningsstopp i Gullspångs kommun.  

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 
delegationsbesluten. Däremot får lönenämnden återta lämnad delegering eller 
föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom 
att själv ta över ärendet och fatta beslut.  

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lönenämnden 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 25 Dnr 2019-00416 005 

Information - Digitalisering av förtroendevaldas ersättning 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden förklarar sig informerade och ger lönechefen i uppdrag att införa en 
rutin för att uppdatera listorna på förtroendevalda årligen.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Sara Hultman informerar om hur det går i arbetet med att digitalisera 
förtroendevaldas ersättningar. 

Arbetet går framåt men har stött på hinder på vägen vilket gjort att tidsplanen för 
införandet har fått flyttas fram. Utbildning för några i personalen på lönekontoret 
samt nämndssekreterarna i de fyra kommunerna ska enligt plan ske i slutet på maj 
2020. Förhoppningen är att utbildning till förtroendevalda ska ske efter sommaren 
2020 och att vi kort därefter ska kunna använda den nya tjänsten fullt ut. 

Catarina Davidsson (C) lyfter vikten av att informationen om vilka som är 
förtroendevalda är uppdaterad och riktig i lönesystemet, så att inte de som slutat 
fortfarande finns kvar i systemet. En rutin för att följa upp detta vore bra att få på 
plats.      

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 



 

 

 Protokoll 

Lönenämnden 2020-05-12 

 

Sid 16(17) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 26 Dnr 2019-00414 005 

Information - Digitalisering av timrapporter, kostavdrag och 
scheman 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden anser sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Sara Hultman informerar i ärendet. Samtliga kommuner har tagit beslut 
om att digitalisera timrapporter, kostavdrag och scheman. Lönekontoret har 
påbörjat arbetet med detta, först ut är Gullspångs kommun och kommer sedan att 
följas av de övriga kommunerna.      

Beslutet ska skickas till 
Akt 
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§ 27 Dnr 2020-00170 000 

Information- Hantering av Covid-19 på Lönekontoret 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden anser sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Sara Hultman informerar om lönekontorets plan för att hantera Covid-
19.      

Beslutet ska skickas till 
Akt 

 

 


