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Lönenämnden  Sida 1(15) 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Datum: tisdagen den 11 februari 2020 kl 09:00-10.15 Paragrafer §§ 5-15 

Plats: Dillö, Mariestad  

Underskrifter:  
  

Carina Gullberg (S) 
Ordförande 

Elin Asp 
Sekreterare 

  
Justeras   

Jonas Davidsson (S) 
 
 
Beslutande Carina  Gullberg (S), ordförande 

Jonas Davidsson (S) 
Karin Arvidsson (S 
Johan  Abrahamsson (M) 

 

Ersättare Björn  Thodenius (M) 
Ida Ekeroth (S) 

 

Övriga Elin Asp  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Lönenämnden 

Sammanträdesdatum 2020-02-11 

Anslagsdatum  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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 Protokoll 

Lönenämnden 2020-02-11 

 

Sid 3(15) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 5 Dnr 49194  

Val av justerare 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att Jonas Davidsson (S) justerar protokollet.  
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Lönenämnden 2020-02-11 

 

Sid 4(15) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 6 Dnr 49196  

Anmälan om eventuellt jäv 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att det inte förekommer anmälan om jäv.  
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Lönenämnden 2020-02-11 

 

Sid 5(15) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 7 Dnr 49195  

Godkännande av dagordning 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att godkänna dagordningen med tillägg av punkten: Byte 
av sammanträdesdag i maj.  
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Lönenämnden 2020-02-11 

 

Sid 6(15) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 8 Dnr 2019-00428 299 

Information om lokaler för lönekontoret 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden förklarar sig informerade och har inget att invända.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef, Elin Asp informerar om att det finns ett uppdrag att se över möjligheten 
att flytta lönekontorets verksamhet till kommunledningskontorets lokaler i Hova. 
Detta för att nyttja lokalerna effektivare samt för att få en bättre arbetsmiljö 
genom att personalen blir samlad i samma lokal. Ärendet kommer att behandlas i 
Gullspångs kommun under våren.  
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Lönenämnden 2020-02-11 

 

Sid 7(15) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 9 Dnr 2020-00042 006 

Nämndsmöten på distans 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att återremittera ärendet för att ta upp det på nytt på 
nästa sammanträde.  

Behandling på sammanträdet 
Johan Abrahamsson (M) yrkar på återremiss av ärendet för att det ska lyftas på 
nästa sammanträde istället. 

 

Nämnden diskuterade att det vore lämpligt att ha ett par fysiska möten per år och 
ett par möten på distans. Frågan får återkomma på nästa sammanträde.  

Bakgrund 
För att minska resandet mellan kommunerna föreslår lönenämnden att 
sammanträden ska kunna hållas på distans om ledamöterna så önskar.  
Enligt kommunallagen kan nämndledamöter 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 då uppdateras med ovanstående och 
reglementet behöver sen antas av kommunfullmäktige i samtliga fyra kommuner. 

Barnkonsekvensanalys 

Beslutet berör inte barn och ungdomar.     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsmöten på distans 
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Lönenämnden 2020-02-11 

 

Sid 8(15) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 10 Dnr 2019-00495 000 

Internkontrollredovisning 2019 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att godkänna upprättad internkontrollredovisning 2019 
och föreslår  

Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun att godkänna redovisningen av 
lönenämndens internkontroll 2019.  

Behandling på sammanträdet 
Johan Abrahamsson (M) yrkar att lönenämnden beslutar att godkänna upprättad 
internkontrollredovisning 2019 och föreslår  

Kommunstyrelsen i Gullspångs kommun att godkänna redovisningen av 
lönenämndens internkontroll 2019. 

 

Elin Asp, lönechef informerar vad som framkommit i internkontrollen under 2019. 

 

Bakgrund 
Lönenämnden följer årligen upp internkontrollen inom sin verksamhet. För 2019 
fanns följande fem punkter beslutade. 

 

1. Arbetsgivaredeklaration 

2. Semesterväxling  

3. Bisyssla 

4. Övertid 

5. Nyttjande av lönesystemet Visma 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse internkontrollredovisning lönenämnden 2019 

Beslutet ska skickas till 
Gullspångs kommun 
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Lönenämnden 2020-02-11 

 

Sid 9(15) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 11 Dnr 2019-00225 042 

Årsbokslut 2019 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att godkänna årsbokslut 2019. 

Lönenämnden beslutar att överskjutande del av överskottet (241 tkr) som inte 
avser projektpengar för e-tjänsten ersättning till förtroendevalda återbetalas till 
kommunerna under 2020 enligt fördelningen, Mariestad 52%, Töreboda 21%, 
Gullspång 13% och Karlsborg 14%. 

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om årsbokslut för 2019. 

Eftersom överskottet blev cirka 200 tkr mer än förväntat på grund av 
semesterlöneskulden så vill nämnden att de pengarna återbetalas till kommunerna 
under 2020.  

Bakgrund 
Lönechefen har upprättat årsbokslut 2019 för lönenämnden. Resultatet på helåret 
visar på ett överskott med 523 tkr. Lönenämnden har beslutat att överskottet ska 
föras över till 2020 för att användas i ett projekt för att digitalisera ersättningen till 
förtroendevalda. Överskottet kommer därmed inte att betalas tillbaka till 
kommunerna utan istället användas för att effektivisera verksamheten. Därför 
visas ett nollresultat i årsredovisningen för 2019. 

300 tkr av överskottet beror dels på värdkommunens beslut om restriktivitet med 
kurser och konferenser samt inköpsstopp men även på att städkostnaderna varit 
för höga tidigare och att de nu har justerats. Medarbetarna har deltagit på färre 
kurser och minimalt med inköp har gjorts under året. 

200 tkr av överskottet beror på lägre kostnad än beräknat för 
semesterlöneskulden. Under 2019 ändrades rutinen för bokföring av 
semesterlöneskuld centralt för Gullspångs kommun. Det visade sig vid avstämning 
inför årsbokslutet att kostnaden som bokförts hos verksamheterna blivit för hög. 
Därför har inte överskottet kunnat förutspås i tidigare prognoser.  

Beslutsunderlag 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret i Gullspångs kommun 
Ekonomikontoret Karlsborgs kommun 
Ekonomikontoret Töreboda kommun 
Ekonomikontoret Mariestads kommun 
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Lönenämnden 2020-02-11 

 

Sid 11(15) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 12 Dnr 2019-00492 042 

Budget 2021- omvärldsanalys 2021-2023 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden förklarar sig informerade.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om omvärldsanalys 2021-2023 samt konsekvenser av 
besparingar på 1, 3 och 5 %.  

Bakgrund 
Lönenämnden ska i budgetprocessen presentera en omvärldsanalys 2021-2023. I 
omvärldsanalysen har lönechefen fått i uppdrag att konsekvensbeskriva 
besparingar på 1, 3 och 5 %. 

Omvärldsanalysen ska användas som underlag i arbetet med budget 2021.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse omvärldsanalys 2021-2023  
Omvärldsanalys 2021-2023    
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Lönenämnden 2020-02-11 

 

Sid 12(15) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 13 Dnr 2019-00538 000 

Personalrepresentant i Lönenämnden 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att ge ordföranden, vice ordföranden samt lönechefen i 
uppdrag att föra dialog med Vision om hur deltagandet i lönenämnden kan se ut 
och vilka ärenden som de kan komma att kunna delta i.  

Behandling på sammanträdet 
Lönechef Elin Asp informerar om ärendet.  

Bakgrund 
Vision i Gullspång har inkommit med en önskan om att en personalrepresentant 
kallas till lönenämndens möten. Enligt kommunallagen 7 kap 10-19 § § så kan 
företrädare för de anställda utses för varje nämnd, i första hand bland dem som är 
anställda inom nämndens verksamhetsområde. Personalföreträdarna utses av den 
eller de lokala arbetstagarorganisationer som kommunen har kollektivavtal med.  

Personalföreträdarna har rätt att närvara vid en nämnds behandling av ärenden 
som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda. 
Nämnden får i enskilda fall besluta att personalföreträdarna får närvara även vid 
behandlingen av andra ärenden. 

Personalföreträdarna har inte rätt att närvara vid handläggning av  

1. ärenden som avser myndighetsutövning mot någon enskild, såvida inte  
ärendet rör en obestämd krets av enskilda,  

   2. förhandlingar med en arbetstagarorganisation,  

   3. uppsägningar av kollektivavtal,  

   4. arbetskonflikter, 

   5. rättstvister mellan kommunen eller regionen och en arbetstagarorganisation,  
eller 

   6. ärenden som avser beställning eller upphandling av varor och tjänster. 

 

Personalföreträdarna ska kallas till sammanträden på samma sätt som gäller för 
ledamöterna i nämnden. Ersättarna ska endast kallas när de ska tjänstgöra som 
personalföreträdare.  
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Lönenämnden 2020-02-11 

 

Sid 13(15) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

Beslut som fattas vid ett sammanträde som personalföreträdarna har tillträde till 
blir inte ogiltiga på grund av att personalföreträdarna eller någon av dem inte har 
kallats till sammanträdet. 

För att en personalrepresentant ska kunna delta på nämndsmötet måste Vision 
utse en ledamot och ersättare och sen meddela nämnden vilka de valt.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse personalrepresentant i lönenämnden 

Beslutet ska skickas till 
Lönechef 
Ordföranden i lönenämnden 
Vice ordföranden i lönenämnden 
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Lönenämnden 2020-02-11 

 

Sid 14(15) 

 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

§ 14 Dnr 2020-00002 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 
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 februari 2020 
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Lönenämnden 2020-02-11 

 

Sid 15(15) 
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§ 15 Dnr 2019-00424 006 

Byte av sammanträdesdag maj 2020 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att ändra sammanträdesdag i maj från den 7 maj klockan 
09.00 till den 12 maj klockan 08.30.  

Behandling på sammanträdet 
Töreboda kommun hade andra möten som krockade med sammanträdet den 7 
maj, så därför ville man se över möjligheten att byta dag..  

Bakgrund 
Töreboda kommun hade andra möten som krockade med sammanträdet den 7 
maj, så därför ville man se över möjligheten att byta dag.  

Beslutet ska skickas till 
Ledamöter i lönenämnden 
 

 

 


