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PERSONALAVDELNINGEN I OVANÅKERS KOMMUN 

 

Affärside för personalavdelningen i Ovanåkers kommun: 

 

Personalavdelningens uppgift är att ge intern service i löne- och personalfrågor, medverka 

till att kommunen agerar som en arbetsgivare och att vi följer de lagar och avtal som 

reglerar personalområdet samt medverka till målet att vara en attraktiv arbetsgivare. 

Personalavdelningen driftar också Helsingevattens och Helsingenets löner och hjälp ges 

även till dem i personaladministrativa frågor.  

  

Antal anställda på personalavdelningen 

 

2 heltider arbetar med HR/PA frågor  

4 arbetar med lön, pensioner 

0,25 tillhör annan förvaltning men hjälper till vid toppar och 25 års gratifikationer. 

Huvuduppgift är annars att vara kommunens arkivansvarig. 

 

Volym 

 

Antal tillsvidareanställda i kommunen 31/12 2013 var 905 av dessa är ca 46 

chefer/arbetsledare. Totalt betalas ca 1600 löner och arvoden ut varje månad. Tillfälligt 

anställd personal som har timlön skickar idag in tidrapporter som registreras manuellt av 

löneenheten. Antalet rapporter varierar mellan 200 och 400 per månad. Med toppbelastning 

under sommarmånaderna. 

 

Personalavdelningen driftar även lön och ger support i HR-frågor till: 

Helsinge Vatten AB 35 tillsvidareanställda (avtalsområde KFS vatten) 

Helsinge Net Ovanåker AB 5 tillsvidareanställda (KFS energi) 

 

 

Lokala kollektiv avtal 

 

”Flisa”, ett lokalt kollektivavtal som omfattar ca 450 av de anställda inom vård och omsorg. 

Det lokala kollektivavtalet inom vård och omsorg som bygger på årsarbetstid och att den 

anställde varje år väljer sysselsättningsgrad. OB ersättningen är omvandlad till s.k. mertid. 

Flisa avtalet kräver särskilda inställningar i personalsystemet, tex beräkningsmodeller för 

mertid och bemanningsperioder.  

 

SOV 97 – avtal kring sovande jour.  
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FAS 10 – är kommunens samverkansavtal som reglerar kommunens 

samverkansorganisation.  

 

SAV 06 behandlar skolans arbetsformer och verksamhetsutveckling i Ovanåkers kommun.  

 

FLEX 2000 – Arbetstid för administrativ personal.  

 

DBV 08 – Bestämmelser för dagbarnvårdare (avtal som är på väg ”ut eftersom 

dagbarnvårdarnas roll har förändrats till barnskötere i barngrupp.  

 

Stödsystem 

 

 Heroma, vårt personalsystem. Regelverk uppsatt för anställda inom de kommunala 

avtalen samt KFS avtalen vatten och energi. För politikerarvoden är systemet 

uppsatt enligt kommunens arvodesbestämmelser.  

 Lönelänken, enbart kommunens förhandlingschef/personalchef har rätt att teckna 

avtal 

 Enkätsystem- för hela kommunen 35 tkr 

 BAS- befattningsvärderingssystem 

 

Ett annat stöd som används aktivt är SKLs sida på Projectplace som vänder sig till 

personalchefer och förhandlingschefer i kommunerna. 

 

Kostnader 

 

Sammanställning över personalavdelningens kostnader och ”rörliga” medel, som inte är 

intecknade och måste ligga kvar i kommunen, redovisas i bil. 3. 

 

Kostnader som inte handhavs av personalavdelningen men som berör 

administrationen av löner och pensioner 

 

Kostnaderna för pensionsadministrationen hanteras av ekonomiavdelningen under 

kommunstyrelsen. 

Licenskostnaderna för Heroma ansvarar IT-enheten under samhällsbyggnadsförvaltningen 

för. 

Ekonomienheten upphandlar banktjänster däri ingår löneutbetalning och utskick av 

lönespecifikationer. 

 

Löner 

 
Lönesystem Heroma har inga sidosystem i Ovanåker förutom överföring av schema till 

Laps Care och inläsning av redovisningsfil till ekonomisystemet som i Ovanåkers kommun 

är Å-Data.  

 

Löneenheten ansvarar, förutom för själva lönearbetet, för att utbilda och ge service till 

användarna även för systemförvaltning, uppsättning av parametrar i systemet, pensioner,  
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statistik till SCB m.fl., rekvirering och redovisning av högsriskskydd, rapportering till 

försäkringskassan av sjuka över 14 dagar, skattedeklaration, rekvirering och redovisning av  

AMS bidrag, inläsning av momsredovisningsfil till skatteverket och hantering av 

utmätningsärenden mm.( Bilaga 1 & 2 Lönekörningsrutin Heroma, Checklista 2014) 

 

Måste vara kvar i kommunen? 

 

• Inläsning av Skattedeklarationen och momsredovisningen via Skatteverkets hemsida, 

måste göras av person anställd i den juridiska enheten Ovanåkers kommun. Bolagen 

sköter dessa delar själva. 

• Pensionsadministration kräver tillgång till arkiv.   

• Arkiv med personakter. Alla aktuella personalhandlingar finns inskannade i Heroma. 

• Uppgifter om löner och anställningar före 2001 i systemet PA 90 ligger fortfarande kvar 

i det systemet (AS 400) eftersom de inte gick att konvertera över. Uppgifter från PA 90 

krävs t.ex. vid LAS-beräkningar. Kunskapen om hur man tar ut informationen måste 

finnas i kommunen. Kan ev. lösas genom uttag till Excel filer, men det kostar tid och 

resurser. PA90 information kommer på sikt inte att behöva användas. 

 

Specialisering 

 

Vår löneenhet har ingen specialinriktning mot ngn förvaltning. Fördelningen av 

lönehanteringen är indelad på födelseår när det gäller lön och födelsedatum när det gäller 

pension. På detta sätt säkrar vi att alla löneadministratörer ska kunna hantera alla olika 

sorters löner.  

 

HR/PA 
 

Ger service åt cheferna i personalfrågor, stöd och råd till chefer i rehab- och 

arbetsmiljöfrågor, handläggande av arbetsrättsliga ärenden, varningar, uppsägningar, 

avsked etc. samt rekrytering av förvaltningschefer. 

 

I delegationen för personalavdelningen finns följande ansvarområden vilka drivs och 

administreras av och på HR/PA-funktionens initiativ:  

• Rätt att teckna kollektivavtal med bindandeverkan för kommunen, förhandla på 

kommunens vägar (dvs. vara kommunens yttersta arbetsgivarföreträdare) 

• Pension och avgångsersättning enl. lag och avtal 

• Ansvarig tjänsteman för personalutskottet som beslutar i följande frågor: 

Beslut om stridsåtgärd, anställande och enledigande av förvaltningschefer och 

kommunchef, besluta om särskild pensionslösning, fördelning av kommunens 

löneutrymme. 

 HR/PA är också de som tolkar avtalen så att anställda i Ovanåkers kommun får 

samma handläggning. 

 HR/PA ansvarar för upphandling av HR/PA-systemen och implementering av dessa 

i hela kommunen, upphandling av företagshälsovård och pensionsadministratör, 

pensionsinformation till alla 61 år och äldre, möjligheten till bruttolöneväxling till 

pension, driver lönepolitiska frågor.  

 Arbetsrättsutbildningar, jämställdhetsfrågor, arvodesbestämmelser.  
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HR/PA driver/ medverkar även för kommunens räkning i kommunövergripande projekt t.ex 

Trainee södra Norrland, framtida ledare, gemensam trainee för marknadsföring av 

kommunala tjänster. 

 

Måste vara kvar i kommunen? 

 

En centralfunktion måste finnas i varje kommun som kommunens företrädare i 

arbetsgivarfrågor för SKL och som är fackliga parters arbetsgivarföreträdare vid 

tvisteförhandlingar och löneöversyner. Uppsägningar, varsel etc. är olämpligt att lägga ut  

på chefer i organisationen eftersom dels är det många tider som måste hållas koll på och vid 

tvist är det kommunens” arbetsgivarrepresentant” som ska sköta förhandlingarna. 

 

Lönebildning är också en ”kommunegen” fråga i dag när de centrala avtalen är sifferlösa 

och en konkurrenssituation kan uppstå kring arbetskraft.  

 

Kommunen är i rehab- och omplaceringsärenden enligt speciallagstiftningen en 

arbetsgivare vilket gör att dessa frågor måste samordnas inom kommunen. I dag är det PA-

gruppen som gör detta. PA-gruppen består av en representant från Barn- och 

utbildningsförvaltningen och en ifrån socialtjänsten. Dessa två har den uppgiften 

tillsammans med de ordinarie arbetsuppgifterna som för närvarande är nämndsekreterare 

och enhetschef inom handikappomsorgen.  

 

Specialisering 

 

Vår HR/PA funktion har ingen specialinriktning mot ngn förvaltning utan HR/PA ger 

service åt alla förvaltningar.  

 

Hur många kan gå över till gemensam organisation? 

 

Redan i dag är organisationen liten och sårbar. Hur många som ska gå över är helt beroende 

på vilka tjänster den nya organisationen kan leverera.  Beträffande löneadministrationen är 

det av största vikt att lönerna kan levererars i tid och utan större fel. Lön och HR/ PA ska 

heller inte skiljas åt eftersom de i dag är nära sammankopplade, något som även PWC 

rapporten konstaterar. 

 

Ett genomförande av en gemensam HR/ PA och löneorganisation måste, som jag ser det, 

göras i flera olika steg där man startar med en uppbyggnadsorganisation och personal från 

kommunerna fasas över successivt, men med en bortre tidsgräns när allt ska vara klart. 

Dimensioneringen beror också på vart den gemensamma organisationen ska vara belägen, 

leveranstider och hur vilka tekniska lösningar som kan skapas så att framförallt 

lönesystemet som alla anställda använder för frånvaroregistrering, schemaläggning och som 

cheferna använder vid löneöversyn fungerar för personalen i Ovanåkers kommun. 

 

Med en gemensam HR/ PA och att tjänster kan avropas från denna utan att den lokala 

representanten behöver vara mer än beställare är det arbetsmässigt möjligt att vara 1 kvar i  
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kommunen inom HR/ PA respektive lön. HR/PA svarar där för de delar som kommunen 

måste ha en tydlig arbetsgivarrepresentant se ovan. Lön ansvarar för att lära nya chefer 

systemet och den lokala pensionshanteringen och ge lokal service till anställda och 

medarbetare 

Det är dock inte en bra lösning ur sårbarhets-, rekryterings- och arbetsmiljösynpunkt att 

vara ensamhandläggare.  En förutsättning är givetvis att den nya organisationen har 

dimensionering att klara löneadministrationen under de toppar som finns under ett 

”löneår”.( bil. 1 och 2. ) 

 

Dimensioneringen i kommunen liksom i den gemensamma HR/PA och löneorganisationen 

är i slutänden i en politisk ambitionsnivå vad gäller kärnan i deras arbetsgivarroll,om man 

som direktivet utrycker ska få en verksamhet som bedrivs med höga krav på kvalité både 

inom kommunen och i den gemensamma organisationen.  

 

Personalavdelningen  i Ovanåkers kommun  2014-02-13 

 

 

 

Mona Persson 

Personalchef 


