
 

 

 Protokoll 

Lönenämnden  Sida 1(19) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: tisdagen den 24 september 2019 kl 13:00-15.00 Paragrafer §§ 23-33 

Plats: Fyren, Karlsborg  

Underskrifter:  
  

Catarina Davidsson 
Ordförande 

Elin Asp 
Sekreterare 

  
Justeras   

Carina Gullberg 
 
 
Beslutande Catarina Davidsson (C), Ordförande 

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

 

Ersättare Björn  Thodenius (M) 
Ida Ekeroth (S) 
Karin Arvidsson (S) 

 

Övriga Elin Asp, lönechef  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Lönenämnden 

Sammanträdesdatum 2019-09-24 

Anslagsdatum --  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 



 

 

 Protokoll 

Lönenämnden 2019-09-24 

 

Sid 2(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Ärendelista 

§ 23 Dnr 49194 
Val av justerare ..................................................................................................... 3 

§ 24 Dnr 49196 
Anmälan om eventuellt jäv ..................................................................................... 4 

§ 25 Dnr 49195 
Godkännande av dagordning .................................................................................. 5 

§ 26 Dnr 2019-00225 042 
Budgetuppföljning lönenämnden tertial 2 med delårsbokslut 2019 ............................. 6 

§ 27 Dnr 2019-00289 024 
Uppdrag om ändrad löneutbetalningsdag ................................................................ 8 

§ 28 Dnr 2019-00290 024 
Förfrågan från Karlsborgsbostäder ........................................................................ 10 

§ 29 Dnr 2019-00416 005 
Digitalisering av förtroendevaldas ersättning .......................................................... 11 

§ 30 Dnr 2019-00414 005 
Digitaliseringsarbete för lönenämnden .................................................................. 13 

§ 31 Dnr 2019-00291 024 
Redovisning av semesterplanering för lönekontoret ................................................ 15 

§ 32 Dnr 2019-00415 005 
Visma P mobile ................................................................................................... 17 

§ 33 Dnr 2019-00002 002 
Delegationsbeslut lönenämnd september 2019 ...................................................... 19 



 

 

 Protokoll 

Lönenämnden 2019-09-24 

 

Sid 3(19) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 23 Dnr 49194  

Val av justerare 

Lönenämndens beslut 
Carina Gullberg (S) justerar protokollet.  
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§ 24 Dnr 49196  

Anmälan om eventuellt jäv 

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

Godkännande av dagordning 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden godkänner dagordningen.  
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§ 26 Dnr 2019-00225 042 

Budgetuppföljning lönenämnden tertial 2 med delårsbokslut 
2019  

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden godkänner redovisningen av delårsbokslutet och denna skickas 
vidare till medlemskommunerna.  

Lönechefen ges i uppdrag att vidta åtgärder för en budget i balans.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om delårsbokslutet. 

Lönenämnden fick information om att lönechef har i uppdrag att flytta 
lönekontoret till nya lokaler, lönenämnden ställde sig positiva till detta.  

Bakgrund 
Delårsrapporten visar en budget i balans.  

Underskottet på 75tkr i rapporten beror på periodiseringar som ej bokats upp. 

Intäkterna visar ett överskott på grund av bland annat intäkt för anställningsstöd.  
Personalbudgeten visade ett underskott i Tertial 1 och gör så fortfarande. Det 
beror på personalförändringar under året samt dubbla chefslöner en period. 

På grund av beslutat inköpsstopp samt beslut om restriktivitet med kurser och 
konferenser förväntas ett överskott på kostnadssidan. Även kompensation för 
felaktig städkostnad bidrar till överskottet på kostnadssidan. Med i prognosen 
finns utrymme för satsningar på digitalisering av verksamheten samt kostnader för 
en eventuell flytt av verksamheten till billigare lokaler för att ställa om till lägre 
budget 2020. Om satsningarna för digitalisering inte genomförs under året så 
kommer det troligtvis bli ett litet överskott. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Tertial 2 med delårsbokslut 2019 lönenämnden MTGK, skriven av 
Elin Asp 

Tertial 2 med delårsbokslut, lönenämnden MTGK 
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Beslutet ska skickas till 
Mariestads kommun 
Töreboda kommun 
Gullspångs kommun 
Karlsborgs kommun 
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§ 27 Dnr 2019-00289 024 

Uppdrag om ändrad löneutbetalningsdag 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att föreslå att motionen avslås och att den därmed anses 
vara besvarad. 

Lönenämnden ställer sig positiva till förändringen av löneutbetalningsdag, men 
frågan kan bli aktuell igen först när digitaliseringsarbetet är färdigt.  

Lönenämnden uppmanar samtliga kommuners Kommunstyrelser att skyndsamt 
påbörja digitaliseringen. 

 

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om den utredning som gjorts kring förutsättningarna 
för att ändra löneutbetalningsdag från den 27:e till den 25:e.  

Bakgrund 
Lönechefen har på uppdrag av lönenämnden utrett förutsättningarna för att byta 
löneutbetalningsdag från den 27:e till den 25:e. 

Synpunkter och information har inhämtats från kommunernas ekonomikontor, HR 
samt lönekontoret själva. Därutöver har lönechefen inhämtat synpunkter från 
övriga kunder till lönekontoret samt från Västra Götalandsregionen som 2017 
genomförde denna ändring inom sin organisation.  

När man sammanställer alla synpunkter och fakta som framkommit i utredningen 
så pekar allt på att det i dagsläget inte är möjligt att genomföra en ändring av 
löneutbetalningsdag från den 27:e till den 25:e. Dels är kommunernas ekonomi 
redan ansträngd och mycket pekar på att detta skulle medföra ytterligare 
kostnader i och med att likviditeten påverkas när löneutbetalningen måste ske 
innan skatteintäkten kommit in.  

Även om kommunerna har lite olika syn på just problemet med likviditeten så är 
det viktigt att alla är med om förändringen ska ske. Att hantera olika 
utbetalningsdagar för de olika kommunerna är inte hållbart för lönekontoret.  

Därtill kommer all manuell pappershantering som fortfarande förekommer, en 
förutsättning för att kunna genomföra förändringen är att arbetet är fullt 
digitaliserat. Ett arbete som är påbörjat men långt ifrån klart. Där måste även 
verksamheterna ha förutsättningar att fullfölja digitaliseringen, det är inte enbart 
ett arbete för lönekontoret utan verksamheterna ute i kommunerna har också en 
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stor roll i detta. Med dagens pappershantering skulle inte underlagen hinna 
komma in i tid och risken för att medarbetare får felaktig eller ingen lön är stor. 
Arbetsbelastningen för lönekontor och ekonomikontor skulle också bli väldigt svår 
att hantera med nuvarande resurser. 

En förutsättning för att Västra Götalandsregionen kunde genomföra sitt byte var 
att de enbart har digital hantering samt interna resurser att justera kassaflödet och 
likviditeten. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse uppdrag kring ändrad löneutbetalningsdag, skriven av Elin Asp 

Utredning om  ändrad löneutbetalningsdag från den 27:e till den 25:e, 2019-09-10 

Förslag på reviderad tidplan 2020 

 

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

Förfrågan från Karlsborgsbostäder 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om ärendet.  

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. För att kunna svara på 
frågan så behöver man undersöka förutsättningarna lite närmare gällande system, 
avtal, arbetsåtgång med mera. Utredningen är omfattande på grund av att bolagen 
inte har samma system eller kollektivavtal som kommunerna vilket kräver särskilda 
anpassningar. Ambitionen är att ha ett avtalsförslag på plats till lönenämndens 
sammanträde i december.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse förfrågan från Karlsborgsbostäder skriven av Elin Asp 
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§ 29 Dnr 2019-00416 005 

Digitalisering av förtroendevaldas ersättning 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden uppdrar åt lönechefen att till lönenämnden i december redovisa 
hur mycket tid som idag läggs på hanteringen av de förtroendevaldas 
arvodesutbetalningar.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om ärendet.  

Bakgrund 
Lönechefen har sammanställt tre olika alternativ på lösningar för att digitalisera 
ersättningen till förtroendevalda. Kostnadsmässigt, tidsmässigt och systemmässigt 
så förordas alternativ 3 - nya orsakskoder i Personec P. 

I en enkät till samtliga kommuner i Sverige har Visma sammanställt att flertalet 
kommuner fortfarande använder sig av pappershantering vid ersättning till 
förtroendevalda, det gör även MTGK kommunerna. Något som är kostsamt och 
tidskrävande. Om MTGK kommunerna bestämmer sig för att genomföra denna 
digitalisering innebär det att vi är föregångare och ligger i framkant inom detta 
område tillsammans med några få andra kommuner som redan infört det. 

I nuvarande lönesystem Visma Personec P finns möjlighet att beställa nya 
orsakskoder. Då kan varje politiker gå in i självservice och ansöka om arvode med 
mera via särskilda orsakskoder enligt arvodesreglementet. Att använda befintliga 
system är något som eftersträvas dels för att hålla nere kostnaden men även för 
att förenkla vid hantering, support och uppgraderingar. 

Självservice är redan något som används av flertalet medarbetare och tanken är 
att fler och fler ska kunna börja använda självservice för att digitalisera arbetet och 
få ner mängden pappersblanketter som annars ska matas in manuellt av 
lönekontoret. 

Den förtroendevalda kan enkelt se en sammanställning över hur mycket pengar 
den ersättning de ansökt om kommer att generera. Man kan se det antingen per 
månad eller per år.  

Kostnaden för att införa alternativ 3 blir enbart nybeställning av orsakskoder. 
Enligt offert från Visma är kostnaden cirka 25tkr för samtliga kommuner och ryms 
förslagsvis inom lönenämndens budget för 2019.  

Ingen ytterligare årsavgift tillkommer som det gör på de andra två alternativen. 
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Växjö kommun arbetar enligt detta alternativ sedan 2017. Efter att varit i kontakt 
med Växjö kommun så berättar de att de är nöjda med hur det fungerar och har 
inte haft några problem vid införandet.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse digitalisera förtroendevaldas ersättning skriven av Elin Asp 

Redovisning av alternativ för att digitalisera ersättningen till förtroendevalda, 
2019-09-13 

Bilaga 1 rapport ersättning förtroendevalda av Visma 2019 

Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 
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§ 30 Dnr 2019-00414 005 

Digitaliseringsarbete för lönenämnden 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att uppdra åt lönechef att fortsätta digitalisera 
rapporteringen så att pappershanteringen på sikt upphör helt. 

Lönenämnden beslutar att uppdra åt lönechef att till lönenämnden i december 
redovisa en nulägesanalys över hur långt digitaliseringsarbetet kommit per 
kommun. Samt att innan dess rapportera nuläget till respektive kommunstyrelsens 
ordförande i de fyra kommunerna.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om ärendet.  

Bakgrund 
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 igång detta i verksamheterna pågår för 
fullt i alla kommunerna. Exempel på pappershantering är timrapporter, 
månadsrapporter 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. 

I tider där det behövs effektiviseras och sparas in så kan det säkert ses som en 
utmaning för verksamheterna att samtidigt avsätta tid för nya arbetssätt, men det 
är nödvändigt för att få till en effektivare och mer kostnadsbesparande hantering 
på sikt.  
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Ett tydligt uppdrag kan ge förutsättning att komma ikapp med digitaliseringen ute 
bland kommunerna för att inte fastna i gamla arbetssätt.  

 

Exempel på nackdelar med pappershanteringen: 

•  Tar mycket tid att mata in i systemet och kan orsaka belastningssymtom 
eftersom stora mängder papper innebär monotont arbete (ont i nacke och axlar). 
Först görs jobbet manuellt på papper ute i verksamheterna och sen matas det in i 
systemet av lönekontoret. Istället kan verksamheterna mata in exempelvis timmar, 
scheman mm direkt i systemet istället för att göra samma moment på papper. 

• Det är mycket fel på pappersblanketterna. Raster och summeringar saknas ofta. 
Detta leder till onödigt långa ledtider när de måste skickas tillbaka med post och 
göras om.  

• Kostnader för porto och papper 

• Miljöpåverkan eftersom en stor mängd papper används och flera transporter 
måste ske, dels internt inom kommunerna men även externt mellan kommunerna 
och lönekontoret. 

• Kan ”fastna på vägen” vilket resulterar i att underlaget kommer in för sent och 
att eventuell extrautbetalning måste göras för att medarbetaren ska få rätt lön. 
Extra utbetalningar belastar även ekonomikontoren. Det finns många anledningar 
till att underlagen kommer in sent exempelvis medarbetaren lämnar det sent till 
chefen, chefen attesterar inte i tid, det kommer bort i posten eller fördröjs på 
grund av att ledtiden för internpost är lång. 

• Arkivering och gallring av pappershandlingar kräver både arbete och utrymme i 
arkivlokaler samt transporter till förbränning när gallringstiden gått ut. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse digitaliseringsarbete lönenämnden skriven av Elin Asp 

Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 
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§ 31 Dnr 2019-00291 024 

Redovisning av semesterplanering för lönekontoret 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om ärendet.  

Bakgrund 
I maj 2019 beslutade lönenämnden att ge lönechefen i uppdrag att redovisa en 
plan för uttag av semesterdagar hos personalen på lönekontoret till nästa 
lönenämnd. 

2019 är första året då personalen har kunnat ta ut fyra veckors sammanhängande 
semester under sommarmånaderna. På grund av att detta inte gjorts tidigare så 
har fem av 16 medarbetare mycket sparad semester. Detta beror även på att det 
tidigare år varit hög arbetsbelastning och det därför har varit svårt att ta ut sina 
semesterdagar. 

På grund av olika åtgärder kring planering och struktur i arbetet samt en extra 
resurs i form av nystartsjobb så har nu arbetsbelastningen blivit bättre och 
personalen kan ta ut sin semester i större utsträckning. Det är viktigt för 
arbetstagarnas återhämtning att de kan ta ut sin semester. 

Arbetstagare har rätt att spara semester enligt vissa bestämmelser. 

Från och med den 1 januari 2018 får man inte spara fler än 30 dagar. Detta gäller 
för alla fackförbund med undantag av lärarfacken. 

Av AB § 27 mom. 18 framgår av en anmärkning att arbetstagare som den 31 
december 2017 har fler än 30 sparade dagar får ta ut de överskjutande dagarna 
under en femårsperiod så att arbetstagaren inte har fler än 30 sparade 
semesterdagar den 31 december 2022. 

För de medarbetare som har mer än 30 eller 40 dagar sparad semester så har en 
plan tagits fram för att ta ut alla årets dagar samt de dagar som överstiger 30 eller 
40 innan den 31 december 2019. Detta har gjorts för att inte riskera att behöva 
betala ut de överskjutande dagarna i pengar efter årsskiftet. 

De medarbetare som har fram till 31 december 2022 på sig att komma ner från 40 
till 30 dagar kommer att få planera in att ta ut extra dagar fram till 2022. Av de 16 
medarbetare som arbetar på lönekontoret så är det fem stycken som har en plan 
för uttag av semester för att komma ner i de dagar som avtalet medger. 
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Resterande har inte mer semester sparad än avtalet medger. Planeringen som nu 
finns innebär att alla kommer att ta ut den semester som behövs för att slippa 
betala ut överskjutande dagar i pengar. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse redovisning av semesterplanering för lönekontoret skriven av Elin 
Asp 
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§ 32 Dnr 2019-00415 005 

Visma P mobile 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att avstå från att införa Visma P mobile i nuläget.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om ärendet. 

 

Johan Abrahamsson (M) yrkar att lönenämnden avstår från att införa Visma P 
Mobile i nuläget. 

 

Ordförande Catarina Davidsson (C) tar upp Johan Abrahamssons (M) yrkande till 
beslut och finner att lönenämnden beslutar enligt yrkandet.  

Bakgrund 
Lönesystemet Visma Personec kan idag nås via dator och surfplatta. Systemet är 
inte anpassat för mobiler vilket gör att det blir smått att läsa och svårt att navigera 
om man öppnar systemet i sin mobiltelefon.  

Personal som idag flexar, ansöker om ledigt, lägger in reseräkning med mera måste 
idag använda dator eller surfplatta. Det har kommit önskemål från kommunerna 
att även kunna använda sig av mobiltelefonen vid rapportering. Även chefer och 
övriga med den behörigheten skulle då kunna beslutsattestera direkt i mobilen om 
de önskar. 

 

Att ha möjlighet att välja vilken enhet som man rapporterar på ökar flexibiliteten 
och höjer användarvänligheten. I takt med att lönekontoret digitaliserar sitt 
arbetssätt så blir det allt fler som ska använda sig av självservice för att lägga in sin 
tid med mera. Alla användare har inte tillgång till dator och att kunna använda sin 
mobiltelefon för rapportering skulle underlätta övergången till digital rapportering 
för medarbetare, chefer och förtroendevalda. Lönenämndens ena verksamhetsmål 
är att användarna ska vara nöjda med personal- och lönesystemet vilket betyder 
att vi behöver ta till oss användarnas önskemål och anpassa systemet så att de blir 
så användarvänligt som möjligt. Att köpa in mobilversionen blir en åtgärd för att 
nå verksamhetsmålet. 
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Flera kommuner har redan infört detta och vid kontakt med två av dem 
(Kristinehamn och Norberg) så beskriver båda att det är smidigt för användarna. 
Norbergs kommun lyfter fram att det är bra att man kan se sin lönespecifikation, 
sina saldon, lägga in frånvaro, ansöka om olika ersättningar och flexa in och ut med 
telefonen.  

Mobilversionen kostar 75tkr i engångsavgift för alla fyra kommunerna samt 
11,5tkr/månad (138tkr/år) för alla fyra kommunerna. Kostnaden bedöms inte 
rymmas i lönenämndens nuvarande budget utan äskas förslagsvis från de fyra 
kommunerna. Hur man gör fördelningen mellan kommunerna bör lönenämnden 
besluta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse inköp av Visma P mobile skriven av Elin Asp 

Produktblad Visma P mobile 

Beslutet ska skickas till 
Elin Asp 
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§ 33 Dnr 2019-00002 002 

Delegationsbeslut lönenämnd september 2019 

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 enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att 
själv ta över ärendet och fatta beslut.  

Beslutsunderlag 
Delegationsbeslut lönenämnden september 2019 

 

 

 


