
 

 

 Protokoll 

Lönenämnden  Sida 1(7) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: onsdagen den 22 januari 2020 kl 08:00-08:10 Paragrafer §§ 1-4 

Plats: Kommunledningskontor samt Skype, Hova  

Underskrifter:  
  

Catarina Davidsson 
Ordförande 

Elin Asp 
Sekreterare 

  
Justeras Carina Gullberg  

 
 
 
Beslutande Catarina Davidsson (C), Ordförande 

Carina  Gullberg (S), 1:e vice ordförande 
Bengt Sjöberg (M) 

 

Ersättare   

Övriga Elin Asp, lönechef  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Lönenämnden 

Sammanträdesdatum 2020-01-22 

Anslagsdatum --  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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Sid 2(7) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 Dnr 49194  

Val av justerare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 2 Dnr 49195  

Godkännande av dagordning 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 3 Dnr 49196  

Anmälan om eventuellt jäv 
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Sid 6(7) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 4 Dnr 2019-00416 005 

Digitalisering av förtroendevaldas ersättning 

Lönenämndens beslut 
1. Lönenämnden beslutar att upphäva beslutet med paragraf 39 från 

lönenämndens möte den 10 december 2019, gällande inköp av e-tjänst till 
digitaliseringen av ersättningen till förtroendevalda. 

 

2. Lönenämnden beslutar att periodisera 2019 års överskott till 2020 års 
budget genom att reservera överskottet i årsredovisningen för 2019.  

 

3. Lönenämnden beslutar att överskottet ska användas till ett driftprojekt 
gällande Vismas e-tjänst avseende ersättning till förtroendevalda. 
Kostnaden för projektet uppgår till totalt 282tkr för 2020.  

 
     

Bakgrund 
Idag hanteras de förtroendevaldas ersättning på papper vilket är både 
tidskrävande och en orsak till många fel och otydliga underlag. Att digitalisera 
förtroendevaldas ersättning ses som ett av de prioriterade områdena inom 
lönekontoret.   

Lönenämnden fattade 20191210 beslut om att digitalisera ersättningen till 
förtroendevalda genom att köpa in tilläggstjänsten Vismas e-tjänst ersättning till 
förtroendevalda.  

Eftersom projektet inte hann att implementeras innan årsskiftet så kunde inte 
kostnaden tas på 2019 års budget. Det betyder att lönenämnden kommer att få ett 
överskott för 2019 men ingen ny e-tjänst. Därför föreslås en periodisering av 2019 
års överskott till 2020 års budget genom att reservera överskottet i 
årsredovisningen för 2019. 

Kostnaden för att köpa e-tjänsten uppgår till 306tkr, men eftersom Töreboda 
kommun nyligen fattat beslut om att själva köpa in federationstjänsten så blir 
kostnaden för Vismas e-tjänst ersättning till förtroendevalda enbart 282tkr för 
lönenämnden.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Görs inte periodiseringen så kommer inte lönenämnden att kunna köpa in tjänsten 
under 2020 då det inte finns utrymme i 2020 års budget för detta. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse digitalisering av förtroendevaldas ersättning 

Protokollsutdrag 2019-12-10 § 39 

Digitalisera ersättningen till förtroendevalda 

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

 

 


