
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 Protokoll 

Lönenämnden  Sida 1(11) 

 
Datum: måndagen den 19 december 2022 kl 09:00-10.15 Paragrafer §§ 23-31 

Plats: Gjutaren, Töreboda  

Underskrifter:  
  

Carina  Gullberg 
Ordförande 

Sara Hultman 
Sekreterare 

  
Justeras [Ange plats för justering] ,  

Johan Abrahamsson (M) 
 
 
Beslutande Carina  Gullberg (S), Ordförande 

Johan  Abrahamsson (M) 
Bengt Sjöberg (M) 

 

Ersättare Björn  Thodenius (M) 
Janne Jansson (S) 

 

Övriga Karl-Johan  Fägerlind, revisor (M) Deltog under 
punkt 4 
Per Marcusson, revisor (KPMG) deltog under 
punkt 4 
Sara Hultman, Lönechef 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Lönenämnden 

Sammanträdesdatum 2022-12-19 

Anslagsdatum "[från och med datum]" -- "[Till och med datum]"  

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Hova 
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§ 23 Dnr 1 

Val av justerare 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att Johan Abrahamsson (M) justerar protokollet. 
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§ 24 Dnr 2 

Godkännande av dagordning 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att godkänna dagordningen 
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§ 25 Dnr 3 

Anmälan om eventuellt jäv 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att det inte förekommer anmälan om jäv. 
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§ 26 Dnr 2022-00016 

Frågor från revisionen 

Behandling på sammanträdet 
Representanter från MTG revisionen och representant från KPMG deltar på 

sammanträdet. Ett antal frågor har sedan innan ställts till nämnden som ett led i 

den grundläggande årliga granskning som revisionen utför. Lönechefen och 

lönenämnden redovisar svar på frågorna och revisionen förklarade sig nöjda med 

svaren. 

Bakgrund 
MTG revisionen har skickat med ett antal frågor till lönenämnden utifrån den 

årliga granskning som ska utföras. 
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§ 27 Dnr 2022-00011 

Budget 2023 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att:  

 anta budgeten för år 2023 enligt nedan: 

Intäkter  - 10 632tkr 
Personalkostnader 7 693tkr 
Övriga kostnader 2 939tkr 
Summa kostnader 10 632tkr 

 ge lönechefen i uppdrag att under nämndsmötena framöver redovisa hur 
kostnadsfördelningen ser ut utifrån antal lönespecifikationer. 

Bakgrund 
Lönechefen har upprättat ett förslag till budget för år 2023 för lönenämndens 
verksamhet. Budgeten utgår ifrån 2022 års budget med undantag av den del som 
Karlsborgs kommun stod för då de ingick i den gemensamma lönenämnden. 
Budgeten är uppräknad med lönekostnader (löneökningar, extra satsning 2022 
samt höjda PO-pålägg) samt indexhöjning på övriga kostnader motsvarande 2%. 

Intäkter   - 10 632tkr  
Personalkostnader 7 693tkr 
Övriga kostnader 2 939tkr 
Summa kostnader 10 632tkr 

Kostnaden för 2023 fördelas enligt nedan: 
Mariestads kommun:  6 211tkr 
Töreboda kommun:  2 473tkr 
Gullspångs kommun:  1 530tkr 
Tolkförmedling Väst:  418tkr 

Beslutsunderlag 
Uträkning av budget – Lönenämnden 2023 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomikontoret MTG 
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§ 28 Dnr 2022-00012 

Verksamhetsmål mandatperioden 2023-2026 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att bordlägga ärendet om verksamhetsmål för 
lönenämndens verksamhet till kommande nämndsmöte.  

Behandling på sammanträdet 
Diskussion förs kring de föreslagna verksamhetsmålen och hur dessa ska 
formuleras och utformas. Eventuellt behöver målen formuleras om. 

Bakgrund 
Lönenämnden beslutar inför varje nytt år om nya verksamhetsmål. Lönechefen har 
tagit fram förslag på nya mål som sträcker sig under den kommande 
mandatperioden istället för ett år i taget. Orsaken till detta är att verksamheten 
långsiktigt ska kunna jobba med de antagna målen.  

De mål som föreslås för mandatperioden 2023-2026 grundar sig i de 
fullmäktigemål som Gullspångs kommun (värdkommunen för den gemensamma 
lönenämnden) antagit. Målen är också kopplade till samverkansavtalet gällande 
den gemensamma lönenämnden och som beskriver ändamålet med 
verksamheten. Lönekontoret är i grund och botten en servicefunktion och jobbar 
främst för att dess kunder får professionell hjälp och stöd och att ”rätt lön betalas 
ut i rätt tid och till rätt person”.  

Utifrån detta föreslås att de mål som antas för nämnden verksamhet är  

 nöjda kunder och  

 nöjda medarbetare 

Om nämnden under mandatperioden har behov av att utöka med fler mål kan 
detta såklart göras. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetsmål för Lönenämnden mandatperioden 2023-2026 
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§ 29 Dnr 2022-00013 

Internkontroll 2023-2024 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att: 

 anta nedan internkontrollpunkter för år 2023-2024. 

- Kontroll av kvitton 
- Kontroll av oattesterade poster 
- Kontroll av i-tjänster 

 ge lönechefen i uppdrag att ta fram ytterligare två internkontrollpunkter 
för perioden 2023-2024 som avser: 

- Kontroll av inkomstuppgift för förtroendevalda 
- Kontroll av IT-säkerhet 

Behandling på sammanträdet 
Diskussion förs kring internkontrollpunkterna och Johan Abrahamsson (M) framför 
att även IT-säkerhet och kontroll av inkomstuppgift för förtroendevalda bör vara 
en del av internkontrollen. 

Bakgrund 
Internkontrollpunkter för år 2023-2024 har tagits fram och finns redovisade i 
bilaga.  

Syftet med den interna kontrollen är att säkra en effektiv verksamhet och att 
undvika att det begås allvarliga fel. En god intern kontroll skall således bidra till att 
ändamålsenligheten i verksamheten stärks och att den bedrivs effektivt och säkert 
med medborgarnas bästa för ögonen. 

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

Beslutsunderlag 
Internkontrollpunkt – Kvitton 
Internkontrollpunkt – oattesterade poster 
Internkontrollpunkt – I-tjänster 
Kontrollrapport - Internkontroll 
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§ 30 Dnr 2022-00014 

Ny rutin för utskick av lönespecifikationer 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar att: 

 lönespecifikationer inte längre ska skickas ut via e-post eller vanlig post 

 lönespecifikationer endast ska skickas till digital brevlåda, om ingen digital 
brevlåda finns registrerad på en löntagare, skickas ingen lönespecifikation 
ut. 

 beslutet ska verkställas under Q1 2023 

Bakgrund 
Lönechefen har utrett möjligheten att skicka lönespecifikationer till digital 
brevlåda i syfte att utskicken av lönespecifikationer ska hanteras på ett 
informationssäkert sätt.   

Beslutsunderlag 
Förslag på ändrad rutin för utskick av lönespecifikationer. 
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§ 31 Dnr 2022-00015 

Sammanträdesdagar 2023 

Lönenämndens beslut 
Lönenämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för år 2023: 

7 Februari klockan 13.00 (Gullspång) 
26 april  klockan 9.00 (Mariestad) 
27 September Klockan 9.00 (Töreboda) 
19 December klockan 9.00 (Gullspång) 

Bakgrund 
Lönenämnden sammanträder fyra gånger per år, ett sammanträde per kvartal. 
Mötena hålls ordinarie digitalt, men om förhinder för detta uppstår planeras 
mötena till den kommun som finns angivet i parentes.  

 

Förslagsvis äger mötena rum enligt nedan för 2023: 

10 Februari klockan 9.00 (Gullspång) 
18 Maj  klockan 9.00 (Mariestad) 
26 September Klockan 9.00 (Töreboda) 
19 December klockan 9.00 (Gullspång) 

Beslutet ska skickas till 
Kommunkanslierna i MTG 

 


