
 

 

 

Konsultrapport 

 
Översyn av PA-funktionerna 
för kommunerna i 
Hälsingland 

Hälsingerådet– samtliga 
sex Hälsingekommuner 

 

 

 

Rolf Hammar 

Annika Smedman 

Torsten Sjöström 

 

oktober 2012 



Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland 

Oktober 2012 
Hälsingerådet– samtliga sex Hälsingekommuner 
PwC 

Innehållsförteckning 

1. Sammanfattning ......................................................................... 1 

2. Bakgrund, uppdrag, metod m.m. ................................................ 4 

3. Omvärldsanalys .......................................................................... 6 

3.1. Trender inom HR ........................................................................................... 6 

3.2. Från PA till HR ............................................................................................... 6 

3.3. Erfarenheter från andra kommuner............................................................... 7 

4. Nulägesbeskrivning av PA resurser i Hälsingland ....................... 9 

5. Reflektioner från intervjuer ...................................................... 12 

5.1. Kommunledning ........................................................................................... 12 

5.2. Förvaltningschefer ........................................................................................ 13 

5.3. Personalchefer .............................................................................................. 14 

5.4. PA-konsulter ................................................................................................. 14 

5.5. Lönehandläggare .......................................................................................... 16 

5.6. Fackliga ......................................................................................................... 17 

5.7. Sammanfattande reflektioner från intervjuerna .......................................... 18 

6. Iakttagelser och reflektioner ..................................................... 19 

6.1. Relativt likartad struktur i kommunerna ..................................................... 19 

6.2. …… men olika! .............................................................................................. 19 

6.3. Lång etablerad struktur för arbetsformer och innehåll .............................. 20 

6.4. ”Vi samverkar bra och nära” ....................................................................... 20 

6.5. Upphandling av lönesystem – som exempel ................................................ 21 

6.6. Man gör ett “bra jobb” .................................................................................. 21 

6.7. Förväntningsgap mellan behov och leverans ............................................... 21 

6.8. Mer PA än HR............................................................................................... 22 

6.9. Inte enkelt! ................................................................................................... 22 

7. Utredningsfrågor med våra kommentarer ................................ 24 

7.1. Inledning ...................................................................................................... 24 

7.2. Gemensamma processer .............................................................................. 25 

7.2.1. Vilka ansvarsområden/processer skall ingå ............................................................... 25 

7.2.2. Gemensamma policys, riktlinjer m.m. som bör ingå en HR- organisation .............. 25 

7.3. En gemensam HR-funktion för kommunerna i Hälsingland ...................... 25 

7.4. Hur samverkan ska organiseras för att uppnå bästa resultat ...................... 27 

7.5. För- respektive nackdelar med att ha en gemensam personalstrategi ........28 

7.6. Vilka perspektiv, uppdrag och roller som HR-funktionen ska ha................ 29 

7.7. IT - Strukturfrågor ........................................................................................ 29 



Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland 

Oktober 2012 
Hälsingerådet– samtliga sex Hälsingekommuner 
PwC 

7.7.1. Allmänna IT-förutsättningar ...................................................................................... 29 

7.7.2. PA-lönesystem ............................................................................................................. 30 

8. Förslag till genomförandeplan .................................................. 31 

8.1. Möjliga organisationsformer ........................................................................ 31 

8.2. Organisationsform för befintliga samarbeten inom löneområdet ............... 34 

8.3. Förutsättningar i Hälsingland ...................................................................... 34 

8.4. Genomförande .............................................................................................. 34 

 



Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland 

Oktober 2012 
Hälsingerådet– samtliga sex Hälsingekommuner 1 av 36 
PwC 

1. Sammanfattning 

På uppdrag av Hälsingerådet (samtliga sex kommuner i Hälsingland) genomför 

PwC en utredning av förutsättningarna för ett utökat samarbete inom PA – 

området. 

Frågan har en historia som spänner över minst ett decennium.  Flera utredningar 

har genomförts och diskussioner har skett i olika konstellationer, bl.a. i 

Hälsingerådets kommunchefsgrupp. Personalcheferna har haft ett uppdrag att 

föreslå ett vidgat samarbete inkl. ett organisatoriskt samarbete. Dessa diskussioner 

har inte resulterat i förändring av den grundläggande strukturen såsom det var 

tänkt.  

Utredningen har haft följande frågor att belysa: 

 Vilka ansvarsområden/processer som ska ingå i en gemensam HR-funktion i 

Hälsingland. 

 Hur en gemensam HR-funktion för kommunerna i Hälsingland ska byggas 

upp.  

 Hur samverkan ska organiseras för att uppnå bästa resultat. 

 Vilka gemensamma processer, policies/riktlinjer, rutiner med mera som kan 

vara gemensamma för kommunerna. 

 Vilka för- resp. nackdelar det finns med att ha en gemensam personalstrateg 

för samtliga hälsingekommuner. 

 Vilka perspektiv, uppdrag och roller som HR-funktionen ska ha, som t ex 

administrativ expert, förändringsledare, strategisk resurs. 

 

Under utredningen har bl.a. ett stort antal intervjuer genomförts med 

kommunledningen (kommunchef och ordförande i kommunstyrelsen) och 

personalchefen i de sex kommunerna. Därtill har tre förvaltningschefer per 

kommun intervjuats, där de stora verksamheternas (socialtjänst och skola) samt en 

mindre verksamhets förvaltningschef har intervjuats.  Två fokusgrupper har 

genomförts vardera med lönehandläggare och PA – konsulter i de sex 

Hälsingekommunerna. Vidare har en fokusgrupp genomförts med två 

representanter vardera från respektive kommun med de fackliga organisationerna. 

Utredningen har genomfört en omvärldsanalys som redovisar vilka faktorer och 

vilka perspektiv som förväntas påverka HR - arbetet inför framtiden. Vidare 

beskriver utredningen olika samverkansinitiativ inom PA/HR - området som är 

aktuella nationellt. 
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Utredningen visar att den övergripande strukturen och resurserna i stort är likartad 

mellan de sex kommunerna. Det finns skillnader i vilken grad organisationen är 

centraliserad eller decentraliserad. Det finns skillnader i hur långt respektive 

kommuns PA-funktion kommit i en utveckling mot ett HR - inriktat1 arbetssätt. 

Intervjuerna visar att främst kommunledning och förvaltningschefer upplever ett 

förväntningsgap mellan verksamheternas faktiska behov inom PA/HR - området 

och vad som faktiskt erbjuds i stöd och kompetens från respektive PA - enhet. 

Detta utgör grunden för slutsatsen att ett vidgat samarbete inom HR – området 

skulle kunna medföra vinster för samtliga sex kommuner i Hälsingland. Fördelarna 

är främst: 

 Möjlighet till ett mer strategiskt HR – arbete 

 Som större enhet tillsammans bättre lyckas attrahera personal när 
det gäller såväl specialistkompetenser som för ”breddyrken” 

 Möjlighet att bygga upp bredare kompetens inom HR – området 

 Möjlighet till att bygga upp djupare specialkunskap inom olika HR- 
och löneområden 

 Möjlighet till effektivare användning och lägre driftkostnader för 
olika IT – system genom högre kompetens och delade driftkostnader 

 Mindre sårbarhet för olika funktioner 

 Vinster genom att i stor utsträckning samordna processer, riktlinjer, 
rutiner, policys mm inom HR och löneområdet 

 Effektivare verksamheter genom mer strategiskt och med högre 
kompetens utformat HR- och lönestöd 

 Möjlighet för medarbetare i HR – enheten att på ett naturligt sätt 
kunna specialisera sig inom sina respektive områden  

Dessa fördelar finns för såväl mindre som större kommuner, även om de varierar i 

betydelse för de sex kommunerna. 

I ett större sammanhang är även de större Hälsingekommunerna små/mindre 

aktörer på den framtida ”globala – lokala arbetsmarknaden”. 

Samverkan kan vara en väg för effektivare verksamheter genom rätt och kompetent 

HR/lönestöd. 

Vår bedömning är att samverkan måste organiseras med tydlighet och en 

konsekvent ledning av denna eventuellt nya HR – enhet. Tidigare samverkan som 

inte haft denna tydlighet och konsekvens har inte för verksamheterna påtagligt 

märkts. Ett kraftfullt verktyg för en ny sammanhållen HR – organisation är en 

                                                             
1
 Se kapitel 3.2 Från PA till HR 
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gemensam verksamhetsplan inom HR-området för de sex Hälsingekommunerna. 

Vad en sådan verksamhetsplan bör innehålla framgår av kapitel 7.4 

En gemensam HR – organisation är dock inte en enkel utvecklingsprocess. Det 

kommer att krävas tydlig ledning och uthållighet från alla sex kommuners 

kommunledningar. Både den politiska ledningen och tjänstemannaledningen. 

Utredningen förordar en gemensam HR – organisation för de sex 

Hälsingekommunerna. Hur en modell för en sådan organisation kan se ut har vi 

beskrivit i kapitel 7.3. 

Vår fasta bedömning är att både HR- och lönefunktionerna bör ingå i en sådan 

organisation. Hälsingekommunerna har kommit långt i att integrera HR och 

lönefrågorna i praktiken. 

Vi redovisar i kapitel 8.4 ett översiktligt förslag till hur en genomförandeplan för en 

gemensam HR-organisation för Hälsingekommunerna kan se ut. 
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2. Bakgrund, uppdrag, metod m.m. 

På uppdrag av Hälsingerådet (samtliga sex kommuner i Hälsingland) genomför 

PwC en utredning av förutsättningarna för ett utökat samarbete inom PA – 

området. 

Frågan har en historia som spänner över minst ett decennium.  Flera utredningar 

har genomförts och diskussioner har skett i olika konstellationer, bl.a. i 

Hälsingrådets kommunchefsgrupp. Personalcheferna har haft ett uppdrag att 

föreslå ett vidgat samarbete inkl. ett organisatoriskt samarbete. Dessa diskussioner 

har inte resulterat i förändring av den grundläggande strukturen. Vi bör även 

framhålla det gemensamma arbetet med upphandling av PA-system 2009/10. Detta 

arbete innefattade en gemensam kartläggning av berörda PA-processer. 

Översynen ska omfatta samtliga PA-funktioner, inte endast de s.k. centrala 

funktionerna.  Utredningens uppdrag är även att beskriva gällande struktur för PA-

funktionerna i respektive kommun. Utredningen ska dessutom beskriva pågående 

samverkan inom PA:s ansvarsområden bland hälsingekommunerna.  

Utredaren ska även analysera vilka som är de strategiska framtidsfrågorna inom HR 

och därvid ta hänsyn till att det strategiska arbetet sker utifrån gällande 

huvudprocesser, såsom kompetensförsörjning, verksamhets- och 

organisationsutveckling, arbetsvillkor samt arbetsmiljö och hälsa. 

Med utgångspunkt i den genomförda översynen och bedömningen ska utredaren 

föreslå 

 vilka ansvarsområden/processer som ska ingå i en gemensam HR-funktion i 

Hälsingland. 

 hur en gemensam HR-funktion för kommunerna i Hälsingland ska byggas 

upp.  

 hur samverkan ska organiseras för att uppnå bästa resultat. 

 vilka gemensamma processer, policies/riktlinjer, rutiner m m som kan vara 

gemensamma för kommunerna. 

 vilka för- resp. nackdelar det finns med att ha en gemensam personalstrateg 

för samtliga hälsingekommuner. 

 vilka perspektiv, uppdrag och roller som HR-funktionen ska ha, som t ex 

administrativ expert, förändringsledare, strategisk resurs. 

 

Utredningen har tagit del av relevant underlagsmaterial från respektive kommun. 

Vidare har ett stort antal intervjuer genomförts. Kommunledningen (kommunchef 
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och ordförande i kommunstyrelsen) och personalchefen i respektive kommun har 

intervjuats. Tre förvaltningschefer per kommun har intervjuats, där de stora 

verksamheternas (socialtjänst och skola) och en mindre verksamhets 

förvaltningschef har intervjuats.  Två fokusgrupper har genomförts vardera med 

lönehandläggare och PA-konsulter i de sex Hälsingekommunerna. Vidare har en 

fokusgrupp genomförts med två representanter vardera med de fackliga 

organisationerna. 

Utredningens resultat har under augusti – september presenterats för olika 

grupperingar för att skapa möjlighet till reflektion och diskussion kring de 

strategiska avvägningarna i utredningens frågeställningar. Hälsingerådet, 

kommuncheferna och personalcheferna i de sex kommunerna har haft separata 

redovisningar av utredningens resultat. 

I utredningens uppdrag har även ingått att genomföra en omvärldsanalys inom 

PA/HR – området. 

Begreppsfråga – PA eller HR med mera? 

Vi har funderat fram och tillbaka för hur vi skall använda begreppen PA och/eller 

HR i vår framställning. Vi försöker reda ut begreppen i denna rapports avsnitt 3.2 

”Från PA till HR”.  Vi har slutligen bestämt oss för att i denna rapport under de 

beskrivningar som gäller dagens situation använda begreppet ”PA” och i de 

framåtsyftande beskrivningarna använda begreppet ”HR”. Vi vet att verkligheten 

inte är så enkel men vi gör det för att beskriva en utveckling och för att vara 

konsekventa. 

Vidare har vi fastnat för att för personer som arbetar inom PA-området använda 

benämningen PA-konsult och för personer som huvudsakligen arbetar med lön 

använda benämningen lönehandläggare. Dessa benämningar varierar något mellan 

de sex kommunerna. 
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3. Omvärldsanalys   

3.1. Trender inom HR 
Vi har gjort en övergripande omvärldsanalys för att få en bild av vilka frågor som 

HR-organisationer lyfter fram som aktuella idag men också för att få en känsla för 

hur utvecklingen inom HR-området ser ut. Frågor vi ställt oss är vad en modern 

HR-organisation bör ha i åtanke för att på ett så effektivt sätt som möjligt möta 

både den interna organisationens behov men också det externa perspektivet med 

arbetsgivarimage som en viktig del.  

Omvärldsanalysen presenteras i punktform i bilaga 1.  

 

3.2. Från PA till HR 
En tydlig utveckling inom arbetet med ”den mänskliga resursen” och/eller 

”organisationens viktigaste resurs” är just förskjutningen från PA till HR med ett 

tydligt vidgat ansvar att vara en aktiv deltagare i verksamhetens utveckling. 

De punkter som redovisas här nedan beskriver översiktligt och schematiskt vad 

denna utveckling från PA till HR handlar om.  

Från PA     Till HR 

Steget efter – dagsproblem   Steget före – strategisk 

Funktion/avdelning    HR del av verksamheten 

Administration av individer   Kompetens, kultur, organisation 

Göra åt cheferna    Göra tillsammans med chefer 

Fixa problem     Utveckla verksamheten 

Används när det passar   Strategisk resurs 

Aktiviteter utan koppling   Genomtänkt samverkande helhet 

Göra dagligt slit ….    Åstadkomma en förflyttning 

Personalpolicy i bokhyllan   Levande guideline  

Den moderna HR – funktionen är en aktiv del av den totala verksamhetens 

utveckling. Man arbetar aktivt och nära verksamheternas utveckling av 

organisation, kvalitet, effektivitet m.m. Kompetensförsörjning och 

kompetensutvecklig är centrala frågor. HR – funktionen arbetar nära 
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verksamhetens chefer och de olika verksamheterna. Man arbetar efter tydliga 

strategier som är förankrade i kommunens långsiktiga mål. 

Följande bild försöker beskriva samma utveckling: 

HR fyra perspektiv och fyra roller

Strategisk 
partner till 

verksamheten 
– Medverkar till 

verksamhetsresultat 

Förändrings-
ledare –

arbetar med 
organisation, 

värderingar och 
kultur

Administrativ 
expert –

service inom PA

Förstå 
medarbetarnas 

behov –
relationer, 

motivation  mm

Process

Strategiskt långsiktigt perspektiv

Människor

Operativt perspektiv

Den moderna HR-funktionen arbetar ”inte bara” med de traditionellt PA-frågorna 

där PA-konsulten ofta får/intar rollen som ”expert”. Den moderna HR-konsulten 

fungerar som en strategisk partner till chefer och verksamhet i deras 

verksamhetsutveckling. Ofta intar HR-konsulten rollen som ”Förändringsledare” 

och hanterar frågor som värderingar, kultur och organisation. För att på rätt sätt 

kunna fylla den moderna HR-rollen krävs en mycket god förståelse för 

medarbetarnas behov, något som bygger på relationer och nätverk bland chefer och 

verksamhet. 

 

3.3. Erfarenheter från andra kommuner 
Vi har försökt hitta exempel på kommuner som har genomfört en sådan här 

organisationsförändring som nu diskuteras för de sex kommunerna, men har inte 

hittat något exempel där man fullt ut lagt lön och hela PA/HR inom en och samma 

organisation. Vi har i sökarbetet frågat flera personer inom SKL samt även 

chefsrekryterare med specialisering på kommuner och offentlig sektor och som 

arbetar med uppdrag över hela Sverige men inte heller från dem fått något exempel 

på kommuner som genomfört det som nu diskuteras i Hälsingland. Reaktionen från 

dessa som (SKL och olika chefsrekryteringsföretag) vi möter är dock att det är ett 

intressant steg och säkert något som, om det genomförs och blir framgångsrikt, 
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kommer skapa mycket positiv uppmärksamhet i stora delar av landet och då främst 

där det är flera relativt små kommuner precis som det idag är i Hälsingland. Det 

omnämns som ett intressant och faktiskt i förlängningen nödvändigt strategidrag 

för mindre kommuner att tänka i dessa banor för att därigenom kunna tillgodogöra 

sig både mer av expertkunskap men också ingå i en större enhet och därmed ha 

lättare att rekrytera personal i framtiden.  

Nedan är några exempel på kommuner som ingått samarbete kring lönefunktionen: 

 Norberg, Avesta, Fagersta, Skinnskatteberg och Hedemora har sedan 6-7 år 

en gemensam nämnd. Norberg är värdkommun för samarbetet. 

 Kumla, Askersund, Lekeberg och Laxå har sedan flera år tillbaka en 

gemensam nämnd. Kumla är värdkommun för samarbetet.   

 Tierp, Älvkarleby och Knivsta har en gemensam nämnd från och med 2012-

01-01 med Tierp som värdkommun.  

 Kristinehamn, Karlskoga, Filipstad och Storfors har en gemensam nämnd 

med Kristinehamn som värdkommun. Samarbetet trädde i kraft i september 

2012.  

Sex västsvenska kommuner har planerat att samarbeta kring vissa stöd- och 

servicetjänster genom ett gemensamt aktiebolag (Stenungsund, Orust, Lilla Edet, 

Ale och Kungälv). Samarbetet är tänkt att starta 2013 och ska omfatta IT-drift, 

telefonväxel och lönehantering. 

I norra Sverige finns samarbeten mellan Kiruna, Gällivare och Pajala där Kiruna har 

ansvar för driften av lönesystemet för alla tre kommunerna. Dock har det inte 

inneburit någon personalförändring i respektive kommun, alla tre har fortfarande 

kvar egna lönehandläggare, personalchefer och PA-konsult. Ett liknande samarbete 

finns mellan Piteå och Älvsbyn där Piteå hjälper Älvsbyn med expertkunskap samt 

har driftansvaret för lönesystemet. Viktigt påpekande för båda dessa fall är att det 

inte finns något skriftligt avtal mellan kommunerna rörande dessa frågor.  
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4. Nulägesbeskrivning av PA 
resurser i Hälsingland  

Det är svårt att ge en exakt jämförelse mellan kommunerna men tabellen nedan ger 

en översiktlig bild. Anledningen till att det inte går att göra en exakt jämförelse är 

att uppdelningen mellan antal anställda och heltidstjänster skiljer sig åt. Det är 

också så att PA-konsulter till viss del kan jobba med lönefrågor och tvärtom.  

För befolkningsmängd2 och antal anställda3  i respektive kommun har vi hämtat 

informationen från SKL. Siffrorna på antalet anställda baseras på det värde 

respektive kommun årligen inrapporterar till SKL, i det här fallet rör det sig om 

månadsavlönade anställda i förvaltningsstyrd verksamhet i november 2011.4 Vi är 

medvetna om att lönefunktionerna i respektive kommun hanterar fler löner än bara 

till det antalet som SKL´s statisk visar på (i flera fall upp emot det dubbla antalet 

löner). Dock har vi valt att konsekvent gå på antalet anställda/kommun som SKL 

har angivit för att kunna få en, så långt det är möjligt, jämförbar siffra. Vi är också 

medvetna att vi genom detta angreppssätt exkluderar anställda i de kommunala 

bolagen samt även personer utanför den kommunala organisationen som respektive 

kommun faktiskt varje månad betalar ut någon form av ersättning till.  

Uppgifterna nedan i tabellen ska inte heller ses som exakt utan mer som en 

fingervisning om hur kommunernas PA- och löneorganisationer storleksmässigt 

förhåller sig till varandra. Siffrorna bör inte läsas som en jämförelse på 

arbetsbelastning mellan kommunernas olika PA-konsulter eller lönehandläggare 

utan ses som rena strukturjämförelser.  

Uppdelningen mellan PA-resurs och löneresurs i tabellen nedan har skett enligt 

följande gränsdragning:  

 Personalchef, PA/HR-konsulter, PA-handläggare, PA-sekreterare, PA/HR-

resurs, rehabsamordnare och arbetsmiljöingenjörer räknas in som PA-

resurser.  

 Lönechef, löneadministratörer, systemförvaltare, pensionshandläggare och 

försäkringshandläggare räknas in som löneresurser.  

 

 

                                                             
2
 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/fakta_om_lan_och_kommuner/g
avleborgs_lan, 2012-10-09 
3
 http://www.skl.se/vi_arbetar_med/statistik/statistik-personal/kommunal-

personal/kommunal-personal-2011, tabell 7. 2012-10-17 
4
 Telefonsamtal med Annica Isacsson, arbetar med personalstatistik på SKL, 2012-10-17 

http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/fakta_om_lan_och_kommuner/gavleborgs_lan
http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/fakta_om_lan_och_kommuner/gavleborgs_lan
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/statistik/statistik-personal/kommunal-personal/kommunal-personal-2011
http://www.skl.se/vi_arbetar_med/statistik/statistik-personal/kommunal-personal/kommunal-personal-2011


Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland 

Oktober 2012 
Hälsingerådet– samtliga sex Hälsingekommuner 10 av 36 
PwC 

 

 

Kommun

med

folkmängd

Antal 

anställda 

totalt i 

kommunen

Antal tjänster inom 

PA och lön

Antal anställda/PA-

resurs och

Antal 

anställda/löneresurs

PA-organisationen i respektive kommun

Bollnäs

26 248 

invånare

2486

Totalt: 15 tjänster

(PA: 6 tjänster)

(Lön etc: 9 tjänster)

414 anställda/PA-resurs

276 anställda/löneresurs

Central PA-funktion (förutom socialtjänsten där det finns 1 

PA-strateg och inom barn- och utbildningsförvaltningen där det finns 2 PA-

utvecklare)

1 personalchef

2 PA-sekreterare

3 PA-resurser (enligt ovan beskrivning) ute på förvaltningarna

SUMMA PA-RESURSER: 6 tjänster

1 lönechef

1 systemförvaltare (hanterar även löner)

7 löneadministratörer (som också hanterar vissa delar av PA-systemet)

SUMMA LÖN OCH SYSTEMFÖRVALTARE: 9 tjänster

Hudiksvall

36 849

invånare

3416

Totalt: 17,75 tjänster

(PA: 9 tjänster)

Lön etc: 8,75 tjänster)

380 anställda/PA-resurs

390 anställda/löneresurs

Central PA-funktion

1 personalchef

5 PA-konsulter

2 rehabsamordnare

1 arbetsmiljöingenjör

SUMMA PA-RESURSER: 9 tjänster

7 löneadminstratörer

0,75 pensionshandläggare/löneadministratörer

1 systemförvaltare

SUMMA LÖN OCH PENSION: 8,75 tjänster

Ljusdal

19 065

invånare

1696

Totalt: 12,5 tjänster

(PA: 5 tjänster)

(Lön etc: 7,5 tjänster)

339 anställda/PA-resurs

226 anställda/löneresurs

Central PA-funktion

1 personalchef

3 PA-konsulter som var och en ansvarar för en egen förvaltning

1 övergripande rehabsamordnare

SUMMA PA-RESURSER: 5 tjänster

7,5 tjänster löneadministratörer (inkl. pensioner, försäkringar, 

systemförvaltning, annonsering internt och extern för hela kommunen)

SUMMA LÖN, PENSIONER, SYSTEMFÖRVALTNING: 7,5 tjänster

Nordanstig

9 611

invånare

749

Totalt: 7 tjänster

(PA: 2,5 tjänster varav 

0,5 av dessa är 

vakant)

(Lön etc: 4,5 tjänster)

375 anställda/PA-resurs

166 anställda/löneresurs

Central PA-funktion

1 personalchef

1 PA-konsult

0,5 PA-sekreterare (vakant)

SUMMA PA-RESURSER: 2,5 tjänster varav 0,5 vakant

1 pensionshandläggare (även systemförvaltning)

3,5 löneassistenter (inkl. pensioner, försäkringar, lönesystem och 

schemabemanningssystem)

SUMMA LÖN, PENSIONER OCH SYSTEMFÖRVALTNING: 4,5 tjänster

Ovanåker

11 440

invånare

988

Totalt: 6 tjänster

(PA: 2 tjänster)

(Lön etc: 4 tjänster)

494 anställda/PA-resurs

247 anställda/löneresurs

Central PA-funktion

En PA-grupp finns där förutom personalchefen även 

enhetschefen för socialförvaltningen och förvaltningssekreteraren inom 

barn- och ungdomsområdena ingår

1 personalchef

1 PA-sekreterare

SUMMA PA-RESURSER: 2 tjänster

4 heltidstjänster (5 personer) administrerar lön, pension, 

skattedeklaration, kostnadsredovisning systemförvaltning etc. för 

kommunen

SUMMA LÖN, PENSION OCH SYSTEMFÖRVALTNING: 4 tjänster

Söderhamn

25 647

invånare

2193

Totalt: 13 tjänster

(PA: 6 tjänster)

(Lön etc: 7 tjänster)

366 anställda/PA-resurs

313 anställda/löneresurs

Starkt decentraliserad

Förvaltningarna har egna HR-resurser som organisatoriskt sorterar under 

förvaltningscheferna (totalt 3 stycken)

Policies, kollektivavtal är sammanhållna av kommunen men kan i vissa 

fall kompletteras av förvaltningarna

HR-frågorna hålls samman av ett HR-nätverk som leds av personalchefen 

(alla personer i nätverket ingår dock inte i HR-organisationen utan kan 

vara personer från förvaltningarna som också arbetar med andra frågor)

1 personalchef

2 HR-konsulter

3 HR-resurser (enligt ovan beskrivning) ute på förvaltningarna

SUMMA PA-RESURSER: 6 tjänster

7 löneadministratörer

SUMMA LÖN: 7 tjänster
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Utifrån ovanstående tabell ser vi att förutsättningarna för de sex olika kommunerna 

är relativt lika sett ur perspektivet hur många kommunanställda det går på en PA-

resurs (inklusive PA-chef) samt hur många kommunanställda det går på en 

löneresurs.  

Vid en närmare titt på siffrorna ser vi att Ovanåker är den kommun som strukturellt 

enligt tabellen ovan har flest antal anställda5/PA-resurs. Vi vet dock att det finns 

PA-konsulter i de övriga kommunerna som sitter med upp till 900 anställda/PA-

konsult (ett fall är i Ljusdal).  

Vid samma jämförelse för antalet anställda/löneresurs ser vi att Hudiksvall skiljer 

ut sig aningen mot övriga fem kommuner.    

På det stora hela ska dock sägas att det ser relativt lika ut för de sex kommunerna.  

 

                                                             
5
 Antal anställda utifrån definitionen på sidan 7, månadsavlönade anställda i 

förvaltningsstyrd verksamhet i november 2011. Statistik från SKL. Se fotnot nummer 2 och 3 
för vidare referens.  
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5.  Reflektioner från intervjuer 

Under intervjuerna med kommunledning (kommunstyrelsen ordförande och 

kommunchef), förvaltningschefer, personalchefer, lönehandläggare samt PA-

konsulter är det tydligt att kommunchefernas och förvaltningschefernas synpunkter 

och reflektioner kring en gemensam HR-funktion stämmer mycket väl överens med 

varandra. Nedan beskriver vi vilka för- och nackdelar som de olika funktionerna har 

lyft fram med en eventuell gemensam HR-funktion.  

 

5.1. Kommunledning 

Fördelar 

Man är positiv till samverkan och ser effektiviseringsvinster som kan göras. Detta 

behöver nödvändigtvis inte vara ekonomiska vinster utan det kan handla om att få 

”mer för pengarna” än vad var och en kan få utan ytterligare samarbete. En annan 

positiv effekt är att kommunerna tillsammans kan erbjuda ett starkare 

expertnätverk och ökad kompetens inom specialistområden. I dag kan inte alla 

kommuner ensamma tillhandahålla specialister inom PA-områdets alla olika delar. 

Beskrivet på ett annat sätt kan man säga att lägsta kunskapsnivån rörande vissa 

specialistfrågor skulle höjas.  

Rekryteringsarbetet skulle gynnas av ett samarbete, dels genom att synas genom 

”en större organisation” och därigenom uppfattas som en mer attraktiv 

arbetsgivare. Vidare genom att de rekryterande förvaltningarna lättare kan få 

tillgång att erhålla specialisthjälp i nyckelrekryteringar till deras respektive 

förvaltningar.  

Vidare skulle kommunerna i ännu större utsträckning än idag kunna få tillgång till 

varandras kompetens och erfarenheter. Det skulle också möjliggöra för att fullt ut 

implementera en gemensam personalförsörjningsstrategi för hela Hälsingland. 

Vidare skulle olika rutiner och handlingsprogram kunna vara lika.  

Allt detta sammantaget leder till att verksamheterna totalt sett kan bedrivas mer 

effektivt. Alla kommuner behöver inte sitta på samma kompetenser och resultatet 

blir att resurser, bland annat tid, kommer frigöras så att HR-avdelningarna kan 

arbeta mer strategiskt och utvecklingsorienterat än vad som idag är fallet.  

Nackdelar/ risker 

Att införa en gemensam HR-funktion kommer att ställa krav på respektive kommun 

i deras beställarroll. Detta tillsammans med att hitta en väl fungerande 

organisatorisk form för samarbetet kommer vara avgörande för om samarbetet blir 

lyckat eller inte. Det är viktigt att alla sex kommuner i inledningen av samarbetet är 
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medvetna om att det kommer att ta tid i början och att det inte kommer vara en 

smidig organisation från allra första stund.  

En aspekt att beakta är att det är viktigt att säkerställa att HR är ett kvalificerat 

bollplank i HR-frågor till kommuncheferna och förvaltningscheferna. En ökad 

samverkan måste leda till att lägsta nivån höjs (inte sänka högstanivån). En aspekt 

som inte tas upp som en direkt risk men ett faktum är att HR-konsulten kan komma 

att hamna ”längre bort” i organisationen och på så sätt upplevas som mer okänd för 

kommunledningen/förvaltningscheferna som de ska serva. Detta ses inte som ett 

direkt problem utan som ett faktum att vara medveten om och förhålla sig till.  

 

5.2. Förvaltningschefer 
Under intervjuerna är det tydligt att bilden vi får från kommunledningen 

återspeglas mycket väl hos förvaltningscheferna. De har relativt lika syn på både 

fördelar och nackdelar med ett samarbete kring HR-funktionen.  

Fördelar 

Förvaltningscheferna uttrycker önskemål om att få tillgång till ett mer renodlat 

”expertnätverk” inom HR-frågor än vad de upplever att de har idag. Frågor skulle 

kunna hanteras snabbare, enklare och smidigare om kompetensen fanns inom den 

egna organisationen än att, som vissa förvaltningschefer uttrycker det, först fråga 

kommunens PA-konsult som i sin tur kontaktar SKL för ett svar och därefter kan 

PA-konsulten återkomma med besked till förvaltningschefen.  

Rekryteringsarbetet skulle gynnas av ett samarbete, dels genom att en större 

organisation kan ses som en mer attraktiv arbetsgivare, dels genom att de 

rekryterande förvaltningarna kan få lättare att erhålla specialisthjälp i 

nyckelrekryteringar till deras respektive förvaltningar.  

Vidare skulle kommunerna i ännu större utsträckning än idag kunna få tillgång till 

varandras kompetens och erfarenheter. Det skulle också möjliggöra att fullt ut 

implementera en gemensam personalförsörjningsstrategi för hela Hälsingland och 

att rutiner och handlingsprogram kan vara lika.  

Nackdelar/ risker 

De förvaltningschefer vi pratat med ger inte uttryck för att de ser några stora 

nackdelar med ett utökat samarbete. Några nämner risken för att HR-konsulten kan 

upplevas som mer anonym jämfört med idag eftersom det geografiska avståndet 

kan komma att spela in. Det här är egentligen inte ett problem utan snarare en ny 

förutsättning som organisationerna måste ta till sig. Det pratas också om vikten av 

att kommunicera ut hur den nya organisationen, i det fall det blir så, kommer att se 

ut och vara tydlig med vem/vilka personer man vänder sig till i respektive frågor. 

Förutsatt att det fungerar ser inte förvaltningscheferna i stort någon nackdel med 

genomförandet.  
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5.3. Personalchefer 
Fördelar 

Personalcheferna ser som främsta fördelar, möjligheten att förse organisationen 

med specialistkompetens och att öka samarbetet inom HR – området mellan 

kommunerna ytterligare (”lära av varandra”). Ett ökat samarbete och en ökad 

specialisering på respektive funktion skulle möjliggöra för dem att arbeta mer 

strategiskt än vad de gör idag. Idag tenderar personalcheferna att arbeta alldeles för 

operativt och styrs utifrån vad som hamnar på bordet för dagen. Detta medför att de 

har stora svårigheter att hinna med att i någon större utsträckning implementera 

HR-perspektivet i kommunens strategiska arbete.  

Nackdelar/ risker 

Personalcheferna uppskattar den närhet de idag upplever att de har till sina 

respektive organisationer. Att förlora denna närhet (med korta beslutsvägar och 

informella möten) nämns som den främsta riskfaktorn i att införa en gemensam 

HR-funktion. Om en gemensam organisation innebär att personalchefen inte sitter 

lika nära verksamheten idag ses det som en effektivitetsförlust . Att som 

personalchef känna till, inte bara den egna organisationsstrukturen utan även 

människorna som arbetar i den, underlättar i kommunikationen med de anställda. 

Det leder till ett effektivt förhållningssätt till frågor som dyker upp, detta riskerar att 

gå förlorat om en gemensam HR-funktion blir allt för centraliserad. Det faktum att 

PA fungerar olika i de olika kommunerna och att det finns kulturella skillnader 

mellan kommunerna lyfts också fram som en nackdel eller hinder i detta.  

 

5.4. PA-konsulter 
För några av kommunerna finns det idag väl fungerande nätverk som är aktiva och 

”levande”. Dock är karaktären på dessa informella och till stor del beroende av att 

PA-konsulterna i respektive kommun känner varandra. Det finns ingenting i 

strukturerna som håller nätverken levande förutom just personkännedomen. Detta 

blir också tydligt för de två kommuner vars PA-konsulter upplever att de står 

utanför dessa levande nätverk (Ljusdal och Nordanstig). De starkaste banden till 

varandra verkar idag finnas mellan kommunerna Bollnäs, Ovanåker och 

Söderhamn.  

Fördelar 

PA-arbetet idag handlar till stor del om mycket IT-system (teknik). För att utveckla 

och underhålla alla system samt utbilda anställda som kan dem ser PA-konsulterna 

att det är en nödvändighet att gå samman. Det här är för stora och komplexa frågor 

för kommunerna att lösa var och en för sig själva. Deras känsla idag är att IT-

systemen som idag finns i kommunerna bara används till en mycket liten del 

eftersom det krävs mer specialisering från vissa personer för att kunna använda 

systemens fulla potential.  
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Ytterligare en fördel med en gemensam organisation är att kommunerna idag var 

och en hanterar information som de anställda förväntar sig att själva kunna söka på 

egen hand, till exempel lagar och avtal. Uppdateringen av informationen skulle 

kunna skötas från ett ställe, alla kommuner behöver inte göra detta själva.  

PA-konsulterna ser det som en personlig utvecklingsfråga att vara fler som arbetar 

tillsammans. Det är som de uttrycker det ”inte så utvecklande att sitta och resonera 

med sig själv”. Under fokusgruppsintervjuerna med PA-konsulter och 

lönehandläggare framkom en ganska stor tydlighet att de ser en sådan här 

utveckling som spännande och en möjlighet för dem att på ett naturligt sätt kunna 

specialisera sig inom sina respektive områden genom att tillhöra en större 

organisationsstruktur. Detta uttrycktes under förutsättning att alla sex kommuner 

även efter införandet av ett utvidgat samarbete fortfarande har kvar PA-resurser i 

respektive kommun, men dessa PA-resurser kan istället för att vara generalister till 

sin egen kommun mer verka som specialister i ”sina” frågor till flera kommuner. 

Rekrytering är en fråga som skulle gynnas av att ha en gemensam strategi för alla 

sex kommunerna. Det är vida känt att arbetskraften inte kommer att ”räcka” för alla 

framöver. Detta kan leda till att kommunerna hamnar i en situation där det enda 

redskap de har för att attrahera personalen till just deras kommun är att betala 

högre löner än grannkommunen. Detta kommer ingen att tjäna på. I frågan om att 

marknadsföra sig som arbetsgivare skulle det kunna bli mycket mer effektivt för 

kommunerna att göra detta under gemensam flagg än att göra det var och en för sig.  

Frågan generalist eller specialist skulle på ett naturligt sätt aktualiseras. Idag delar 

PA-konsulterna kommunledningens syn på att de nästan uteslutande arbetar 

operativt. Med en gemensam organisation skulle möjlighet ges att specialisera sig 

inom sitt område och därmed bli mer av en expert på de frågorna. Idag finns inte 

det utrymmet då PA-konsulterna måste kunna lite om mycket istället för mycket om 

lite.  

Nackdelar/ risker 

Det är tydligt i intervjuerna med PA-konsulterna att det kanske inte direkt handlar 

om nackdelar utan snarare risker med en gemensam organisation. Det samarbete 

som idag är mellan kommunerna fungerar smidigt och man delar med sig av 

erfarenheten. I viss mån delar man också med sig av dokument och jämför 

varandras policies i olika frågor. Dessa saker som idag fungerar bra måste 

medvetandegöras och värnas i en eventuellt ny organisation så att de inte riskerar 

att ”tappas bort”.  

Närheten till organisationerna ses som en stor fördel idag. Speciellt i de mindre 

kommunerna upplevs just personkännedomen som en stor fördel, inte bara 

gentemot kommunledningen utan också gentemot personalen ”ute” i 

organisationen. Att som PA-konsult veta vilken person ett visst ärende handlar om 

ses som en styrka och effektiv parameter när ett PA-ärende ska behandlas. En fördel 

med en gemensam organisation skulle vara som vi skrivit ovan att det blev möjligt 

för PA-konsulterna att specialisera sig på ett område. Idag är de mer av generalister 

och i de mindre kommunerna upplevs detta som positivt eftersom de kan svara på 
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alla sorters frågor som rör PA. Dock är dessa frågor mer av operativ karaktär än rent 

strategiska. Detta är en parameter som måste tas med och medvetandegöras vid en 

eventuellt ny, gemensam organisation.  

 

5.5. Lönehandläggare 
Lönehandläggarnas arbete är nära sammankopplat med både IT och ekonomi 

förutom PA. Vid en jämförelse av hur handläggarnas arbete ser ut idag jämfört med 

för tio år sedan arbetar de idag mycket mer med utbildning och som konsulter samt 

stöd till cheferna (i allt från pension till avtal) än vad de gjorde tidigare. Innan 

jobbade de nästan uteslutande med stansning och registrering av löneunderlag. 

Rollen som lönehandläggare har i takt med detta blivit bredare och idag arbetar de 

förutom med lön även med avtal, lagar, pensioner, försäkringar, behörigheter till 

system och skatter. Lön och PA är enligt dem inte längre två skilda delmängder, lön 

har idag mycket mer att göra med PA än vad de hade tidigare. Innan var det 

vattentäta skott mellan PA och lönesidan och det skapade en ”vi- och dom-kultur”, 

idag är det vi!  

Fördelar 

Komplexiteten i att arbeta med löner har ökat. Idag blir det också mer och mer 

vanligt att de anställda har individuella lösningar (som en direkt effekt av att göra 

kommunerna attraktiva som arbetsgivare och att kunna rekrytera de personer man 

önskar). I kombination med att antalet administratörer har minskat och att 

självservicen ökar inom kommunerna har lönehandläggarnas roll förändrats. De 

säger att saker som inte är direktrelaterade till respektive system skulle man kunna 

utveckla samarbete kring, till exempel utbildningar och kompetensutvecklande 

bitar. Här kan det handla om att ordna egna utbildningar och köpa in en extern 

utbildare än att alla kommuner skickar sin personal på externa utbildningar. 

Effektiviseringen i form av kostnader borde bli omedelbar.  

En förutsättning för att kunna öka samverkan kring löner är att alla har samma 

system. Först då kan man börja prata om att lägga driften på ett och samma ställe 

till exempel.  

En ytterligare fördel skulle vara om det blev mer lika villkor mellan kommunerna. 

Idag är det till och med problem inom olika förvaltningar i en och samma kommun 

kring vilka villkor som gäller, till exempel vid utköp av personal. Det skulle gå att 

samverka i dessa frågor men det kommer ställas krav på att organisationen från 

början har tydliga rutiner och riktlinjer. Att kunna se Hälsingland som en 

arbetsplats skulle vara positivt.  

Nackdelar/ risker 

Idag löser varje kommun sina frågor på sitt eget sätt. Trots att fyra kommuner har 

ett gemensamt system har det blivit spretigare idag jämfört med hur det var i början 

när detta infördes. En av orsakerna sägs vara hur mycket fokus frågorna får i 

respektive kommun. En förutsättning för att lön ska kunna samarbeta i större 
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utsträckning än vad de gör idag är att PA-sidan då också måste öka sitt samarbete. 

Det finns enligt gruppen inte heller någon poäng med att skapa gemensamma 

lösningar inom lön och PA om man i alla fall har sex olika miljöer att arbeta i. 

Resultatet blir att IT också måste närma sig varandra för att ett sådant här 

samarbete ska kunna bli framgångsrikt.  

Den fysiska närheten det innebär att sitta nära sina ”egna” organisationer tas upp 

som en fördel som om det skulle centraliseras mer skulle gå förlorad. 

Lönehandläggarna uppskattar att känna till den organisation de arbetar med, både 

organisatoriskt men även på individnivå.  

Mycket inom lönehanteringen går att samordna men när det kommer till pensioner 

upplevs motståndet större. Eftersom allting i historiken inte är datoriserat måste 

pensionshandläggarna in i källararkiven och leta information i dessa fall och det 

skulle vara svårare om handläggarna inte satt fysiskt på samma plats som arkiven 

finns.  

 

5.6. Fackliga 
Fördelar 

De fördelar som diskuteras är främst inom rekrytering och kompetenskartläggning. 

Idag upplever facken att rekrytering mellan kommunerna blir lite av ett ”rävspel” 

där det stjäls personal från varandra och i längden är det inte till gagn för någon av 

kommunerna. Utifrån behovet att rekrytera personal borde de sex kommunerna ha 

en gemensam rekryterings- och lönestrategi. Facken ser också att det är viktigt att 

lyfta ett samarbete för att kunna rekrytera yrkesgrupper som det är svårt att 

rekrytera och där det är känt att personalen inte kommer räcka till alla sex 

kommunerna.  

Effektiviseringsvinster skulle kunna göras genom att få till gemensamma 

kompetenskartläggningar. Idag saknar facken det och följden kan exempelvis bli att 

kommunerna till exempel köper in dyr tolkhjälp fast det i efterhand visade sig att 

kompetensen fanns på nära håll internt i den egna organisationen.  

Nackdelar/ risker 

De fackliga representanterna lyfter frågan hur de olika lokala avtalen ska hanteras 

samt det faktum att kommunerna har olika arbetstidsmodeller. Frågan kommer 

upp om det inte borde vara möjligt att hitta gemensamma arbetstidsmodeller och 

gemensamma vikariepooler till exempel. Diskussionen utvecklas till att handla om 

att kommunerna faktiskt kan ha gemensam annonsering, rekrytering, gemensamma 

rutiner och policys och att det inte behöver utesluta att var och en därutöver har 

vissa egna lokala tillämpningar.  

Tillgängligheten och servicen till de anställda måste tas i beaktande. Viktigt att vara 

medveten om att alla anställda inte använder datorn för att ta reda på information.  
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5.7. Sammanfattande reflektioner från 
intervjuerna 

Klart är att de sex kommunerna har olika förutsättningar. De har kommit olika 

långt i sitt HR-arbete och organisationerna skiljer sig också något åt i hur de arbetar 

och hur de är organiserade. Vid ett eventuellt ökat samarbete kommer fördelarna 

och riskerna med ett sådant samarbete att skilja sig åt beroende på om det ses ur 

perspektivet för en av de mindre kommunerna eller ur perspektivet för en av de 

större kommunerna.  

Fördelarna för de större kommunerna är att de trots sin ”relativa storhet” i detta 

sammanhang är att betrakta som relativt små aktörer på arbetsmarknaden sett till 

den totala omgivningen. Att gå samman på detta sätt skulle även för dem innebära 

att de nu blir stora i ett större sammanhang. Fördelarna för de mindre 

kommunerna som idag inte har lika stora resurser för sina respektive PA-

organisationer är att de skulle få del av en helt annan expertkunskap än vad de har 

idag.  

Sårbarheten för alla skulle minska eftersom kompetensen ligger på flera och att 

respektive kommun inte är helt beroende av att de egna PA-konsulterna eller 

lönehandläggarna är på plats och dessutom kan svara på alla frågor som 

uppkommer. Möjligheten för PA-konsulter och lönehandläggare att utvecklas till 

mer specialister och experter inom ett givet område skulle öka för alla inblandade 

kommuner.  

Ett ökat samarbete skulle för alla inblandade kommuner öka sannolikheten att 

kunna arbeta mer med strategiska HR-frågor än vad som är fallet idag. Detta 

efterfrågas framförallt tydligt av kommunledningarna och av förvaltningscheferna. 

Riskerna för de större kommunerna skulle kunna sägas vara att de riskerar att få 

dra ett ”tyngre lass”, att de upplever att de får ”dra upp” de mindre kommunerna till 

att hamna på samma nivå i HR-arbetet där de själva befinner sig. Notera att vi 

tidigare sagt att de mindre kommunerna idag arbetar med PA medan framförallt 

Hudiksvall och Söderhamn är de som kommit längst i att utveckla sin organisation 

mot att arbeta mer HR-inriktat.  

Sett från ett annat perspektiv kan det även ses som en möjlighet för dessa 

kommuner som kommit längst mot ett HR-inriktat arbete att fortsätta att nå ändå 

längre i den utvecklingen. De mindre kommunernas största vinst är förmodligen 

ökad tillgång till kompetens inom HR-området och mindre sårbarhet. För de större 

kommunerna är det tänkbart att de största vinsterna är att nå ändå längre i sin 

utveckling mot ett HR-inriktat arbete, ökad total kompetens och minskad sårbarhet. 
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6. Iakttagelser och reflektioner  

Här följer ett antal iakttagelser och reflektioner som vi bedömer speglar 

grundläggande frågor kring struktur och inriktning för den framtida utvecklingen. 

 

6.1. Relativt likartad struktur i kommunerna 
Vi har tidigare beskrivit hur struktur och resurser ser ut för de sex olika 

Hälsingekommunerna. En samlad bedömning är att även om det givetvis finns 

skillnader (mindre/större kommun, central/ decentraliserad PA/HR-funktion, hur 

långt i den egna utvecklingen man kommit från PA till HR mm), så är det i 

huvudsak en likartad struktur på hur resurserna för PA/HR är utformat. 

Strukturen kan beskrivas på detta sätt: 

 Det finns en självständig PA/HR-enhetenhet.  

 Verksamhet indelad i löne- och PA-enhet. 

 PA-resurserna orienterad mot de stora verksamheterna (”vård, skola och 

omsorg”). 

 Personalchefen har en plats i kommunens ledningsgrupp. 

 

6.2. …… men olika! 
Samtidigt som vi försöker beskriva att det finns en stor likhet vad gäller struktur 

finns det påtagliga skillnader. 

Det tydligaste skillnaden uppfattar vi är just om man har slagit in på och hur långt 

man kommit på utvecklingen mot en ”modern HR-enhet.”  

Våra intervjuer och fokusgrupper visar en tydlig bild där några kommuner påbörjat 

en utveckling med ett klart HR-perspektiv. Här uppfattar vi att främst Hudiksvall 

men även Söderhamn kommit en bit på väg i denna utveckling. Dock har båda 

enligt vår bedömning många frågor kvar att utveckla utifrån de behov som våra 

intervjuer visat.  

Vi kan vidare notera att fyra kommuner har handlat upp samma PA-system 

(Heroma) och att resterande två kommuner använder ett annat PA-system  

(HR-Plus) 
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6.3. Lång etablerad struktur för arbetsformer 
och innehåll  

Det finns en väl etablerad struktur för arbetsformer och innehåll i PA-arbetet. 

Verksamhetsplanerna (i den mån de finns eller är lättillgängliga) beskriver en 

inriktning mot förhandlingar, samverkan, lönehantering och arbetsvillkor, 

arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering mm. 

Strukturen och arbetsformerna påminner i stor utsträckning om varandra i de olika 

kommunerna.  

Återigen vill vi dock lyfta fram att det finns några kommuner som hunnit lite längre 

i transformationen från PA till HR. 

 

6.4. ”Vi samverkar bra och nära” 
Personalcheferna beskriver vid intervjuerna att man samverkar väldigt bra och nära 

inom gruppen Personalchefer Hälsingland. Samverkan sker även nära inom 

Personalchefsgruppen för hela Gävleborg. Beskrivningen är att man utbyter 

information, tips och idéer på ett öppet och generöst sätt. Det uppges även att man 

samverkat i en rad olika projekt eller konkreta sakområden (upphandling PA/HR- 

system, olika rekryteringsprojekt, ”Hälsofrämjande ledarskap”, metod för 

medarbetarundersökningar, pensionsfrågor, upphandling av Företagshälsovård 

m.m.). Samtliga kommuner inom Hälsingland har inte medverkat i alla 

gemensamma projekt och i vissa/flera har även kommunerna i Gästrikland varit 

delaktiga. 

Efter diskussioner och en utredning 2005 fanns ett förslag att bilda ett löst nätverk 

för samverkan mellan kommunernas personalchefer genom att skapa ett 

”Personalchefernas samverkansförening”6. Detta förslag genomfördes aldrig. 

Det finns ett fast nätverk mellan kommunernas personalchefer inom ramen för 

Region Gävleborg där man träffas 4-8 gånger/år. 

Lönehandläggare från kommunerna med Heroma träffas cirka 4 gånger/år. 

Det finns ett sedan många år etablerat samarbete inom pensionsområdet som 

omfattar hela Gävleborg. 

PA-konsulterna redovisar att även om de förekom ett nätverksmöte för ett antal år 

sedan så saknas ett etablerat professionellt PA-nätverk inom Hälsingland. Främst 

förvaltningschefsgruppen uppger att de inte ser några/få spår av ett sådant 

samarbete. 

 

                                                             
6
 ”Personalchefernas samverkansförening” Kommunförbundet Gävleborg (2005-01-24) 
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6.5. Upphandling av lönesystem – som exempel  
Fyra Hälsingekommuner (Hudiksvall, Söderhamn, Bollnäs och Ovanåker) 

upphandlade 2008/09 gemensamt ett nytt PA/HR-system. 

Detta föregicks av ett omfattande arbete där de olika processerna inom PA/HR och 

löneområdet kartlades ingående. I detta arbete deltog alla kommunerna i 

Hälsingland. 

Upphandlingen resulterade i att alla valde samma system (Heroma). 

När det nya PA/HR- systemet implementeras så samverkar de fyra kommunerna 

nära för att bygga upp systemen på ett likartat sätt. Detta bland annat utifrån den 

gemensamma processkartläggningen. 

Systemen i respektive kommun är uppbyggda på ett relativt likartat sätt, men har 

även vissa väsentliga skillnader. 

Samtliga berörda anser att det är möjligt för exempelvis en löneassistent i Bollnäs 

att i en viss given situation fungera som ”back-up” för lönefunktionen i Ovanåker så 

har detta aldrig hänt i verkligheten. 

Driften av de fyra kommunernas PA/HR-system (Heroma) sker i respektive 

kommun. 

 

6.6. Man gör ett “bra jobb” 
En utredning av den här karaktären lyfter med nödvändighet upp 

förbättringsområden (”svagheter”). 

Vi vill dock framhålla att vi mycket tydligt anser att man gör ett bra jobb inom 

respektive PA-enhet. 

Man är besjälad av att göra ett bra jobb. Man har ambitioner att bygga bra och nära 

relationer med verksamheter och anställda. Man understyrker vikten av nära 

samverkan med olika grupperingar. 

Många konkreta sakfrågor beskrivs som att de fungerar väl. Här vill vi speciellt 

framhålla arbetsmiljöarbete, rehabilitering, samverkansfrågor med mera. 

 

6.7. Förväntningsgap mellan behov och leverans 
Utredningen har genomfört breda intervjuer med samtliga sex kommuners 

kommunledningar, tre förvaltningschefer per kommun och PA-funktionerna.   

De synpunkter som kommunledningar och förvaltningschefer redovisar har på ett 

tydligt sätt visat att det finns ett förväntningsgap mellan vilka existerande behov 
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inom PA/HR-området de efterfrågar i förhållande till hur och vad som faktiskt 

utförs. 

Kommunledning och förvaltningschefer efterlyser ett betydligt mer utbyggt och 

kvalitativt stöd och aktiviteter för de strategiska HR-frågorna. Personalförsörjning, 

kompetensplanering, verksamhets- och organisationsutveckling är områden där de 

intervjuade önskar västenligt mer och fler aktiviteter. 

Även mer operativt stöd när det gäller rekrytering och introduktion är efterfrågat. 

En mer proaktiv HR-funktion efterfrågas som lever nära och fungerar i dialog med 

verksamheterna. 

PA-konsulterna bekräftar i stora stycken denna bild, medan personalcheferna mer 

ger ett uttryck för att verksamheten i stort fungerar väl med de resurser som man 

förfogar över. 

 

6.8. Mer PA än HR 
Det ovan beskrivna gapet mellan behov och förväntningar inom PA/HR-området 

beskriver tydligt att verksamheten idag mer fungerar som det vår modell beskriver 

som ”PA-avdelningar”, medan kommunledning och förvaltningschefer tydligt har 

en verklighet och ser behov av en strategisk ”HR-funktion”. 

I beskrivningarna av förväntningsgapet mellan kommunledning/ förvaltningschefer 

och vad som faktiskt utförs inom PA/HR-området och i vilken grad dessa 

verksamheter fungerar som en ”PA-avdelning” eller ”HR-funktion”, är det viktigt att 

komma ihåg att det varierar mellan de sex Hälsingekommunerna. Som vi påpekat 

har några kommuner kommit längre och är på väg att bli en HR-funktion. I linje 

med detta är kommunledning och förvaltningar även i dessa kommuner mer nöjda 

med det stöd man får. 

 

6.9. Inte enkelt! 
Vi har beskrivit att det finns flera tydliga vinster med en gemensam HR-

organisation för de sex Hälsingekommunerna. Detta skulle kunna ge utrymme för 

att arbeta med de strategiska frågorna och ge mer spets och bredd på HR-arbetet. 

Valet att genomföra en sådan gemensam HR-organisation är dock ingen enkel eller 

självklar väg.  

Att bygga upp en gemensam HR-organisation är ett arbete som kommer att spänna 

över relativt lång tid. En gemensam verksamhetsidé och gemensam 

verksamhetsplan måste arbetas fram och förankras. Det kommer att krävas att det 

byggs upp en gemensam kultur i den nybildade enheten. De arbetssätt som 

manifesteras i en HR-funktion behöver implementeras och befästas. 
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Varje kommun för sig och de sex kommunerna gemensamt behöver agera som 

tydlig ”beställare” av HR-organisationen. 

Detta kommer att ställa krav på ledarskap både av den politiska ledningen och av 

tjänstemannaledningen. 

Utifrån denna insikt behöver ett sådant beslut noga övervägas och i så fall följas av 

en genomarbetad och konkret genomförandeplan som omfattar 2 – 4 år. 
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7. Utredningsfrågor med våra 
kommentarer 

7.1.  Inledning 
Vi förordar en gemensam HR- funktion i Hälsingkommunerna. Utifrån de 

omfattande intervjuerna med djup och bredd bland kommunernas företrädare finns 

en betydande utvecklingspotential för en mer strategisk och sammanhållen HR – 

funktion. Det ger möjlighet till en specialisering och effektivitetsvinster genom att 

på ett klokt sätt samordna olika funktioner. Sårbarhet kan minskas eller elimineras.  

Det finns dock även risker. En sådan förändring tar tid och kraft främst 

inledningsvis. Det får inte innebära att man ”sänker den högsta nivån” utan att man 

höjer ”den lägsta”. Som vi pekat på tidigare kommer det att krävas ledarskap och 

uthållighet av kommunledningarna. Man måste vara en klok och genomtänkt 

beställare av HR- tjänster.  

Beslutet är med vårt sätt att se det mycket av ett inriktningsbeslut (”vilken riktning 

vi skall gå”). Det har inte funnits något effektivitetskrav kopplat till denna 

utredning. Det tror vi är klokt. Inledningsvis kommer det att krävas tid och resurser 

att bygga upp det nya. Samtidigt finns det påtagliga effektivitetsvinster, inte minst i 

driften av det gemensamma PA/HR- systemet. Dock kommer det enligt vår 

bedömning att vara vinsterna i hur väl de olika verksamheterna fungerar genom det 

strategiska och med rätt kompetens utformade HR- stödet, som kommer att 

generera de största ekonomiska vinsterna. Rätt personal med rätt kompetens vid 

rätt tidpunkt kommer att vara nyckeln till en kostnadseffektiv verksamhet i 

medborgarens tjänst. 

Våra intervjuer ger en tydlig slutsats. Om ni Hälsingekommuner väljer att skapa en 

gemensam HR- funktion är det vår bedömning att samtliga delar av HR- området 

skall ingå. Att endast bygga samarbetet på lönefunktionerna (något som flera 

kommuner i landet prövat) är inte en fungerande lösning. Intervjuerna har visat att 

HR och lönefunktionerna är integrerade delar av samma ”kunskapsmassa”. Detta är 

en utveckling som stärkts under senare tid. De fyra Hälsingekommunerna som 

arbetar med Heroma uppfattar vi vid en jämförelse, att de kommit långt i arbetet 

med att sammansmälta HR och lönefrågor i praktiken. 

Vår bedömning är vidare att det kommer att behövas en viss gemensam ”kritisk 

massa” för att en sådan gemensam HR- organisation skall kunna fungera. Vår 

bedömning är att minst fyra kommuner och av dessa minst två stora kommuner 

(Hudiksvall, Söderhamn och Bollnäs) måste ingå i en gemensam HR- funktion för 

att den nya organisationen skall ha möjligheter att fungera. 

Det är väl bara att peka på känd kunskap att det finns ett visst motstånd mot en 

gemensam HR- funktion inom respektive kommuns PA- funktion. ”Vi vet vad vi har 

….” är en förekommande uppfattning. Det finns en oro att tappa närheten till 

verksamheterna. Men inom PA- funktionerna finns även en insikt om 
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nödvändigheten att förflytta PA till HR och att en gemensam organisation kan 

skapa möjligheter och resurser för denna utveckling.  

Med denna inledning blir det tämligen självklara svar på ett antal av de 

utredningsfrågor som vi hade att besvara: 

 

7.2. Gemensamma processer 
7.2.1. Vilka ansvarsområden/processer skall ingå  

Vi bedömer att alla ansvarsområden och processer som ingår i HR ska ingå i en 

gemensam HR-organisation. Det är först då som de fullständiga 

effektiviseringsvinsterna kan göras och en fullständig överblick över den totala HR-

organisationen både rörande behov men också tillgänglig kompetens kan 

överblickas. Det finns ingen tydlig fördel utifrån intervjuerna med att någon specifik 

del bryts ut. Som vi pekat på tidigare ser vi en tydlig fördel (och nödvändighet) i att 

hålla ihop PA/HR och lön. 

En fråga som lyfts speciellt vid intervjuerna med kommunledningarna är behovet 

att säkerställa strategisk HR- kompetens till respektive kommunledning och 

förvaltningschef. Denna strategiska kompetens är en stor ”bristvara” idag inom flera 

kommuner. En gemensam strategisk HR-funktion skulle på ett bättre sätt kunna 

möta upp mot detta behov. För att det skall kunna fungera i praktiken måste detta 

stöd till kommunledning och förvaltningschefer vara en person med ”rätt 

kompetens och erfarenhet” som är tillgänglig och med en relation som bygger på 

förtroende och kontinuitet.  Detta kvalificerade stöd är på personnivå inte 

”utbytbart”. 

 

7.2.2. Gemensamma policys, riktlinjer m.m. som bör ingå en HR- 
organisation 

Intervjuerna styrker bilden av att policys, riktlinjer, rutiner med mera i allt 

väsentligt kan vara gemensamma. 

Det finns ett antal lokala överenskommelser och kollektivavtal. Intervjuerna styrker 

bilden av att det finns ett stort värde i att inventera, uppdatera och även rensa ut i 

denna flora. Det finns vinster att även här eftersträva en långtgående samordning 

och harmonisering. 

 

7.3. En gemensam HR-funktion för kommunerna 
i Hälsingland  

Den struktur som idag råder i respektive kommun är relativt likartad vad gäller 

resurser och organisation men det finns skillnader. Sett till hur strategiskt och 

utvecklingsorienterat PA arbetar är och i vilken utsträckning det är en del av 
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kommunens strategiska utvecklingsarbete ser vi att Hudiksvall och Söderhamn är 

de som har ”kommit längst” och skiljer ut sig från övriga fyra kommuner.  

Gemensamt för alla sex kommuner är att det är relativt svårt att få begriplig 

dokumentation av vad man gör, en verksamhetsplan. Samverkan som finns mellan 

kommunerna i PA/HR-frågor beskrivs av personalcheferna själva som mycket nära 

och givande. Det är ett öppet klimat och vänlig/hjälpsam attityd. Det nätverk 

personalcheferna har sinsemellan är levande och de träffas regelbundet.  

För att ytterligare utveckla den samverkan som finns idag och att ta steget in i en 

gemensam organisation föreslår vi att ett sätt att bygga upp en sådan organisation 

är utifrån principen att alla inte behöver ha allting ”hos sig själv”. Ett viktigt syfte 

med en gemensam organisation är dock att alla ska ha tillgång till allting. Ett sätt att 

bygga upp HR- funktionen skulle kunna vara enligt följande:  

 

Nordanstig  X   (X) 

Hudiksvall X X X X X 

Ljusdal  X X X (X) 

Söderhamn X X X X X 

Bollnäs  X X X X 

Ovanåker X X  X  X 

 

Skissen ovan visar att förslaget bygger på att alla kommuner, förutom Hudiksvall, 

inte lokalt i sin egen kommun har tillgång alla funktioner.  Den gemensamma 

organisationen säkerställer en specifik verksamhets tillgång till kompetens.  En 

gemensam HR-chef håller ihop organisationen och har ansvar för enhetens 

utveckling till ” en gemensam enhet” som omfattas av samma konsultativa 

förhållningssätt och kultur. Steg för steg kan en utifrån verksamheternas behov, 

specialisering genomföras som även bygger på olika medarbetares olika 

erfarenheter och intresse. 

Sett över tid kommer denna organisation och dess utveckling att mer och mer 

anpassas till verksamheters och kommunledningars nya och förändrade behov. 

Strategisk HR- kompetens skall säkerställas till kommunledning och 

förvaltningschefer. Detta har vi beskrivit ovan och måste bygga på kontinuitet och 

ömsesidig förtroendefull relation. Beskrivningen ovan skall tolkas så att en HR-

strateg kan fullgöra denna roll för mer än en kommun. 

Ny gemensam HR  – organisation i  

Hälsingland  - skiss 

HR chef 

Team Lön Team PA Team  
Kompetens 

Team X 
HR 
strateg 
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7.4. Hur samverkan ska organiseras för att 
uppnå bästa resultat 

Det finns en insikt om att vi som kommuner i Hälsingland behöver förflytta PA till 

HR. Många faktorer kräver detta, men framförallt pekar intervjuerna på förmågan 

att kunna rekrytera personal. Detta kommer att sätta fokus på att kunna agera 

långsiktigt strategiskt. Detta kommer att kräva en gemensam verksamhetsplan för 

hela Hälsingland inom HR-området.  

Vår bedömning är vidare att en gemensam verksamhetsplan kräver en gemensam 

organisation. Att genom ”samverkan” skapa ett gemensamt långsiktigt agerande, 

när prioriteringar och ”särintressen” trycker på fungerar inte. Vår bedömning är att 

vinsterna med samverkan och en stark HR-funktion inte går att uppnå genom 

utökad samverkan genom nätverk, projekt, rutiner, metoder, system, gemensamma 

utbildningar m.m. 

En struktur för en gemensam verksamhetsplan inom HR-området kan se ut på 

följande sätt: 

Ledningsprocesser 

1. HR styrning  

1.1 HR strategier 1.2 Styrdokument 1.3 Följa upp HR-”arbete” 1.4 Hårddata 

Huvudprocesser 

2.  Kompetensförsörjning 

2.1 Attrahera 2.2 Identifiera och rekrytera 2.3 Introducera, utveckla och 

avveckla 2.4 Karriärväger 

3.  Verksamhets- och organisationsutveckling 

3.1 Anpassa efter omvärlden 3.2 Ständiga förbättringar 3.3 Kultur och 

värderingar 3.4 Utveckla verktyg 

4. Arbetsvillkor inkl. lönehantering 

4.1 Lönebildning 4.2 Villkor och förmåner 4.3 Arbetstider 4.4 Arbetsträtt 4.5 

Lönehantering 4.6 Pensionsfrågor 

5. Arbetsmiljö och hälsa 

5.1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 5.2 Hälsofrämjande 5.3 Förebyggande arbete 

5.4 Rehab 

Stödprocesser 

6. Systemsupport Systemutveckling HEROMA 
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7.5. För- respektive nackdelar med att ha en 
gemensam personalstrategi 

Ur både intervjuer och enkätsvar går att utläsa att de frågor kommunernas 

respektive PA-avdelningar arbetar med idag är arbetsmiljö, arbetsrätt, 

omplaceringar, rehabiliteringsärenden samt rekrytering och avveckling av personal. 

Det är alltså nästan uteslutande operativa PA-frågor av karaktären ”här och nu”. I 

intervjuer med både personalchefer och kommunledning/förvaltningschefer 

framkommer önskemål om att HR ska arbeta mer utvecklingsorienterat och med 

mer strategiska frågor. Resursbrist är den vanligaste förklaringen till att så inte 

sker. En gemensam organisation skulle möjliggöra för HR- organisationen att 

arbeta mer strategiskt.  

Sett till helheten kan man agera och profilera sig tillsammans på arbetsmarknaden 

och möjligheten att både rekrytera och att faktiskt attrahera olika typer av 

specialister skulle öka i och med en gemensam personalstrategi. Möjligheten skulle 

öka för personerna som i dag arbetar med PA/HR inom respektive kommun att 

specialisera sig och bli mer av experter inom ett område. Att arbeta gemensamt i 

dessa frågor skulle också minska risken att hamna i ett läge där kommunerna 

sinsemellan börjar konkurrera om samma personal på ett icke konstruktivt sätt.  

De risker som omnämns i intervjuerna främst rörande närheten som riskerar att gå 

förlorad är ingenting som lyfts av kommunledningarna som ett problem. Vi ser inte 

heller den frågan som ett hinder i genomförandet eftersom det för oss är tydligt att 

det ska finnas HR-funktioner i alla sex kommunerna. Dock är tydlighet alltid viktig i 

organisationsförändringar och kommunikationen till både kommunledningarna 

men också den övriga organisationen (i detta fall de sex kommunerna) måste vara 

tydlig. Det kommer ställas krav på både PA/HR-organisationen men också på 

kommunledningarna att kommunicera den nya organisationen och att faktiskt 

också ”leda den” så att gamla mönster bryts och den nya organisationen så snart 

som möjligt sätts i verket.  

Vi kan inte se några direkta nackdelar med en gemensam organisation, det handlar 

snarare om riskerna vi beskrivit ovan och att vara medveten om dessa och hantera 

dem så att de inte stjälper implementeringen av den nya organisationen.  

I vissa fall kan det finnas speciella frågor som måste lösas praktiskt och där man 

behöver beakta närheten men dessa frågor ska i sammanhanget ändå ses som 

mindre och inte av den omfattningen att de skulle vara anledning till att inte 

genomföra detta. Vi tänker på praktiska frågor inom till exempel 

pensionshanteringen där den fysiska närheten till kommunens arkiv beskrivs som 

oerhört värdefull. Detta är frågor som inte ska ignoreras men kan hanteras och lösas 

även i en ny organisation.   
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7.6. Vilka perspektiv, uppdrag och roller som 
HR-funktionen ska ha 

HR-funktionen ska ha det totala ansvaret för HR-frågor inom de sex kommunerna. 

Här kan vi prata om både ledningsprocesser och huvudprocesser. Ansvarsområdena 

är HR-styrning, kompetensförsörjning, verksamhets- och organisationsutveckling, 

arbetsvillkor och lön samt arbetsmiljö och hälsofrämjande arbete.  

En skiss till verksamhetsplan för HR skulle som vi beskrivit tidigare kunna se ut 

enligt följande: 

1. HR styrning 

2. Kompetensförsörjning 

3. Verksamhets- och organisationsutveckling 

4. Arbetsvillkor 

5. Arbetsmiljö och hälsa 

 

7.7. IT - Strukturfrågor 
7.7.1. Allmänna IT-förutsättningar 

I dag sköter respektive kommun själv eller via ett kommunalt bolag, driften av sina 

IT-system. Nordanstig och Hudiksvall har ett gemensamt bolag (Fiberstaden) som 

sköter IT-driften. 

Hudiksvall, Nordanstig och Ljusdal har i dag gemensam telefonväxel. 

IT-funktionerna i kommunerna i Hälsingland har regelbundna träffar där bl.a. 

utvecklingsfrågor diskuteras. De har via dessa träffar skapat sig god kunskap om 

varandras tekniska förutsättningar. Enligt de uppgifter vi fått är strävan att 

successivt utveckla sig i riktning mot en mer lika teknisk miljö. Ett exempel är när 

någon av kommunerna har planer på att göra en teknisk förändring eller skaffa 

något nytt system. Då informeras det om detta och övriga kommuner kan reflektera 

och meddela hur motsvarande förändring skulle passa in hos dem. 

Alla kommuner arbetar för att införa ett gemensamt register där den information 

som behövs om medarbetarna samlas på ett ställe (metakatalog). Respektive system 

använder sedan det gemensamma registret som grund för inloggning, styra 

behörigheter m.m. Arbetet är inriktat på att vara klart inom 1-2 år och att tekniken 

då är lika för alla kommunerna. Detta medför att åtkomster mellan kommunerna 

tekniskt blir mycket enklare att lösa. 

Teknisk åtkomst i alla kommuners system är en grundförutsättning för ett 

samarbete inom HR- området inkl lönesystem. Enligt uppgift från IT-strategen i 

Söderhamn ska detta inte vara något problem om det avser längre fram än om 1-2 

år.  
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Om det blir aktuellt att genomföra ett samarbete inom HR- området inkl 

lönesystem, är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt samarbete att tydligt 

styra de delar av IT-strukturen som påverkar dessa områden. Likartad hantering 

och enkelhet inom de systemrelaterade områdena är en av de viktigaste framgångs-

faktorerna i ett sådant samarbete. Detta gäller för både HR- personal och alla 

anställda. 

 

7.7.2. PA-lönesystem 

Utgången av avtalstiden för PA-systemet i Ljusdal och Nordanstig (HR-Plus) är 

anpassade till samma tidpunkt som för de fyra kommuner som gemensamt har 

upphandlat systemet Heroma. Alla avtalen är möjliga att säga upp vid utgången av 

2016. En praktisk förutsättning för en gemensam PA-/ lönefunktion är att alla 

deltagande kommuner har samma PA-/ lönesystem. Anledningen är att dagens 

system är så komplexa så att det skulle vara mycket svårt att täcka upp för varandra 

med mer än ett system. Däremot bedömer vi det möjligt att ha olika verksamhets-

system även om en strävan bör vara att inte få för stor spridning. 

Lika ekonomisystem eller lika kodplaner för alla är inte nödvändigt. Den tekniska 

integrationen med respektive ekonomisystem görs i ordning en gång och sedan 

fungerar den med automatik vid varje integration. Däremot innebär olika kodplaner 

att personal som ska hantera mer än en kommuns lönekontering, löpande 

vardagsarbete måste kunna hantera olika struktur av kontering.  

Alla kommunerna har infört självservice även om alla inte har med samtliga 

verksamheter. Alla har även någon typ av verksamhetssystem som är integrerat 

med lönehanteringen (bl.a. underlag med arbetad tid). 

Om det blir en gemensam organisation med lika PA-/ lönesystem bedöms det mest 

effektivt att samordna driften. Om det är i en eller möjligen två kommuner får 

undersökas närmare i ett senare skede.  
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8. Förslag till genomförandeplan  

8.1. Möjliga organisationsformer  
Tänkbara organisationer för den juridiska samverkan är en gemensam nämnd eller 

ett kommunalförbund. Båda kräver politiska beslut i alla kommunfullmäktige.  

Det finns också en möjlighet att samverka via ett gemensamt aktiebolag. Vår 

bedömning är att denna samarbetsform kan fungera väl när det gäller samarbeten 

inom mer affärsdrivande verksamheter som t ex VA och renhållning. Däremot 

stämmer inte aktiebolagens intentioner lika bra för administrativ samverkan som 

finansieras med skattepengar. Därför ser vi inte samverkan genom aktiebolag som 

ett bra alternativ för HR- och löneområdet. 

Teoretiskt är det också möjligt att samverka via avtal men med tanke på den 

komplexitet ett samarbete inom HR och löneområdet innebär, bedömer vi inte att 

detta är ett realistiskt alternativ. 

KL kap 3 om gemensam nämnd 

3 § Fullmäktige skall tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att 

fullgöra kommunens eller landstingets uppgifter enligt särskilda författningar och 

för verksamheten i övrigt. 

3 a § Kommuner och landsting får genom en gemensam nämnd fullgöra uppgifter 

enligt 3 §. En gemensam nämnd får fullgöra uppgifter för vilka det enligt särskilda 

författningar skall finnas en eller flera nämnder i varje kommun eller landsting. 

En gemensam nämnd tillsätts i någon av de samverkande kommunerna eller 

landstingen och ingår i denna kommuns eller detta landstings organisation. 

3 b § Vad som gäller för en nämnd enligt denna lag skall, om inget annat sägs, även 

gälla en gemensam nämnd. 

3 c § En gemensam nämnds behörighet och befogenhet skall närmare preciseras i 

en överenskommelse mellan de berörda kommunerna och landstingen.  

KL kap 3 om kommunalförbund 

20 § Kommuner och landsting får bilda kommunalförbund och lämna över vården 

av kommunala angelägenheter till sådana förbund. Ett kommunalförbund är bildat 

när förbundsordningen har antagits av förbundsmedlemmarna eller vid den senare 

tidpunkt som anges i förbundsordningen. 

21 § Om inget annat sägs eller följer av bestämmelserna om kommuner och 

landsting i denna lag, gäller dessa i tillämpliga delar även för kommunalförbund. 
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22 § När ett kommunalförbund har hand om en angelägenhet som det finns 

bestämmelser om i en särskild författning, skall den författningens bestämmelser 

om kommuner eller landsting gälla för förbundet. Om det i någon annan författning 

finns särskilda bestämmelser om kommunalförbund för ett visst ändamål, skall de 

gälla i stället för bestämmelserna i denna lag. 

23 § I ett kommunalförbund skall det som beslutande församling finnas 

förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion. Ledamöter och ersättare i den 

beslutande församlingen väljs av förbundsmedlemmarnas fullmäktige enligt vad 

som anges i förbundsordningen. 

Varje förbundsmedlem skall vara representerad i den beslutande församlingen med 

minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika många som 

antalet ledamöter. 

24 § Den beslutande församlingen väljs för fyra år, om inte en kortare mandattid 

anges i förbundsordningen. Mandattiden räknas från och med den 1 januari året 

efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, om inte annat anges i 

förbundsordningen. 

25 § Den beslutande församlingen skall tillsätta en förbundsstyrelse. Om ett 

förbund är organiserat med förbundsdirektion, skall direktionen också vara 

förbundsstyrelse. Den beslutande församlingen skall tillsätta de organ som utöver 

förbundsstyrelsen behövs för att fullgöra kommunalförbundets uppgifter. 

26 § En förbundsmedlem har rätt att utträda ur ett kommunalförbund. 

Uppsägningstiden skall vid utträde vara tre år, om inte kortare tid anges i 

förbundsordningen. 

27 § För ett kommunalförbund skall det finnas en förbundsordning med närmare 

bestämmelser om förbundet. Förbundsordningen skall fastställas av 

förbundsmedlemmarnas fullmäktige. 

28 § Förbundsordningen skall ange  

1. kommunalförbundets namn och den ort där förbundet skall ha sitt säte, 

förbundets medlemmar och ändamål, 

2. förbundets organisation, organens befogenheter och inbördes förhållanden samt 

om interimsorgan får inrättas och om förbundsstyrelsen skall få vara 

ställföreträdare för förbundsfullmäktige, 

3. antalet ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen och hur 

förbundsmedlemmarna skall vara representerade samt mandattiden i de fall som 

anges i 24 §, 

4. antalet revisorer och deras mandattid, 

5. i fråga om förbund med förbundsdirektion, på vilket sätt och vilken av 

förbundsmedlemmarna som skall utse revisorer, 

6. om en förbundsmedlem skall ha rätt att väcka ärenden i den beslutande 

församlingen, 

7. om det för beslut skall krävas kvalificerad majoritet i den beslutande 

församlingen och för vilka ärenden detta skall gälla, 
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8. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot i den 

beslutande församlingen skall ha sådan yttranderätt som anges i 5 kap. 21 §, 

9. om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot eller ersättare 

i förbundsstyrelsen eller någon annan nämnd skall ha sådan närvarorätt som anges 

i 4 kap. 23 §, 

10. var förbundets kungörelser och andra tillkännagivanden skall anslås, 

11. förbundsmedlemmarnas andelar i förbundets tillgångar och skulder och 

fördelningen av förbundets kostnader mellan medlemmarna, 

12. förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi och 

verksamhet, 

13. föreskrifter om förbundets budgetprocess, 

14. förfarandet vid en förbundsmedlems utträde ur förbundet, 

15. förutsättningarna för och förfarandet vid förbundets likvidation och upplösning 

samt grunderna för skifte av förbundets behållna tillgångar när förbundet upplöses, 

16. ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och dess medlemmar, samt 

17. ordningen för att bestämma ekonomiska förmåner till ledamöterna och 

ersättarna i den beslutande församlingen samt i fråga om förbund med 

förbundsdirektion till revisorerna. 

Skillnader mellan de två samarbetsformerna 

Kommunalförbundet är en samarbetsform som innehåller en större mängd formella 

regler. Själva konstruktionen innebär att det bildas en ”ny kommun” (egen juridisk 

person) med likartat regelverk som en kommun dock utan beskattningsrätt. Det är 

också betydligt svårare att upplösa ett kommunalförbund. 

En annan konsekvens med kommunalförbund är också att om fler samarbeten 

skulle bli aktuella i framtiden så går det relativt enkelt att tillföra ytterligare 

verksamheter om samtliga kommuner deltar. Om det inte är så, blir det enklare att 

bilda ytterligare ett kommunalförbund.  

Den gemensamma nämnden blir ingen egen juridisk person utan en av 

kommunerna blir ”värdkommun” och blir bl.a. anställningsmyndighet för all 

personal. Vid bildandet av den gemensamma nämnde ingår att besluta om avtal 

som reglerar villkoren för samarbetet. Vid eventuella förändringar av villkor m.m. 

är det alla kommunfullmäktige som beslutar om detta. 

Om samarbetet bygger på gemensam nämnd och nya samarbeten bli aktuella men 

där inte alla kommuner deltar, bildas ytterligare en gemensam där de samarbetande 

kommunerna ingår. 

Sammanfattningsvis är det vår bedömning att både kommunalförbund och gemen-

sam nämnd är möjliga som organisationsform för ett samarbete kring HR- området.  
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8.2. Organisationsform för befintliga 
samarbeten inom löneområdet 

Gemensam nämnd är det vanligaste sättet som använts för de samarbeten som 

finns kring lönehantering. Se exemplen i avsnitt 3.3. 

 

8.3. Förutsättningar i Hälsingland 
Av de intervjuer och samtal vi fört har det inte framkommit som ett önskemål att 

samla en eventuell gemensam organisation på samma fysiska plats. En bärande 

tanke har i stället varit att fördela personalen i alla kommunerna.  

En gemensam organisation som genomför en gemensam HR- verksamhetsplan med 

närhet i alla sex kommuner. 

Flera av kommunerna utför lönehantering åt egna bolag och kommunalförbund. 

Det blir viktigt att även för framtiden hitta bra lösningar för detta. 

 

8.4. Genomförande 
Vi har i nedanstående punkter försökt att beskriva vilka strategiska och formella 

beslut som måste fattas om det ska ske en utveckling mot ett mer formellt 

samarbete kring HR- frågorna i Hälsingland. Det ingår även en tidplan som vi 

bedömer realistisk. En alltför utdraget tidplan kan i sig innebära störningar av en 

önskad utveckling. 

1. Stark, tydlig och långsiktig politisk och tjänstemannaledning är nödvändig om 

samarbetet ska bli av. 

2. Beslut om gemensam inriktning och målsättning i Hälsingerådet i början av 

2013. 

3. Beslut i respektive kommunstyrelse om att tillsätta ett gemensamt projekt med 

uppdrag att utarbeta en detaljerad aktivitets och genomförandeplan med 

inriktning att ha en fungerande gemensam organisation 2014.  

Viktigt med en uttalad projektledare som har förtroende från alla kommuner. 

Förslag till organisation för genomförandet ska också utarbetas.  

Projektets förslag ska vara klara senast tredje kvartalet 2013. 

4. Beslut i respektive kommunfullmäktige om att genomföra bildandet av en 

gemensam organisation i den takt som föreslås i genomförandeplanen. I 

beslutet ingår  

- att bilda en genomförandeorganisation i projektform  

- att besluta om att bilda en gemensam nämnd/ kommunalförbund med start 

2014.  

- att utse en chef för den gemensamma förvaltningen  

Beslut i respektive kommunfullmäktige senast fjärde kvartalet 2013. 
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5. Successivt genomförande föreslås ske i projektform med start januari 2014. 

Förändring och utveckling får ske stegvis och förutsätter gemensamt 

arbete/närmande även när det gäller IT-struktur, verksamhetssystem, 

ekonomisystem, ekonomimodell med kontering m.m. 

6. Ett nytt gemensamt HR-/ lönesystem är möjligt först 2017 då avtalstiden för 

nuvarande system gått ut. Befintliga system används fram till dess att det finns 

ett nytt system på plats. Ett ökat samarbete kring de två system som används i 

dag behöver ske så snart som möjligt för att bl.a. minska sårbarhet, utveckla 

effektivare användning samt öka kunskapen om behov och möjligheter inför en 

gemensam upphandling av gemensamt system. 
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