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Sammanfattning 

Bakgrund 

Frågan om ett närmare samarbete inom HR (Human Resources)/PA (Personal 
Administrativa)-området har varit uppe till diskussion och utredningar i Hälsingerådet flera 
gånger under det senaste decenniet. (HR och PA omfattar samma verksamhetsområde.) 
Utredningar har rört gemensam lönehandläggningsorganisation. Ett närmare samarbete inom 
HR har diskuterats. Inom lönehandläggning har formella utredningar arbetat. Dessa har 
emellertid inte lett till något konkret resultat. Inom HR har inga formella utredningar tidigare 
tillsatts.   

På uppdrag av Hälsingerådet genomförde revisionsföretaget PwC en utredning om 
förutsättningarna för ett utökat samarbete inom HR-området. Konsultrapporten ”Översyn av 
PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland” redovisades till kommunerna under hösten 
2012. Konsultrapporten förordade en gemensam HR-funktion i Hälsingekommunerna där 
samtliga delar av HR-området (HR (PA) och lönehandläggning) ska ingå. 

Direktiv 

Kommunerna Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal och Nordanstig gav i december 2013 
direktiv för projektet ”Gemensam HR (PA)-funktion i Hälsingland”. Direktivet säger bland 
annat att projektet ska ta fram underlag som gör det möjligt att fatta beslut att inrätta 
gemensam HR (PA)-funktion, inklusive lönefunktion, för de deltagande kommunerna. 

Projektet delas in i utrednings- förankrings- och beslutsfas. Uppdraget ska redovisas tydligt 
och öppenhet ska råda under processen. Den ekonomiska genomlysningen ska starta tidigt i 
processen. Hälsingerådet är styrgrupp i projektet. Kommuncheferna utgör 
projektledningsgrupp. Projektgruppen utgörs av personalcheferna samt adjungerad jurist 
Torbjörn Strömer. Projektledare är Else-Marie Nilsson. Arbetsgrupper för ekonomi, IT och 
lönehandläggning finns knutna till projektgruppen liksom en facklig referensgrupp. 

Efter en justering av tidsplanen beräknas Hälsingerådet besluta avge rekommendation till 
kommunerna vid sitt sammanträde i oktober 2014. Förankringsfasen blir under juni – oktober 
2014. Sedan vidtar beslutsfasen då frågan ska föras till beslut i de medverkande kommunerna 
under oktober – december 2014. Under förutsättning att beslut fattas med innebörden att en 
gemensam HR-organisation ska bildas inleds en genomförandefas under perioden januari – 
juli 2015 med inriktningen att verksamheten ska vara i drift från 2015-07-15. 

Uppdragets avgränsning är att var och en av kommunerna även fortsättningsvis är 
arbetsgivarpart, vilket innebär ansvar för den egna kommunens övergripande frågor som t.ex. 
policyfrågor, tecknande av kollektivavtal, lönepolitik, arbetsmiljö. 

Den gemensamma organisationen ska ge kommunerna stöd och sakkunskap inom HR -
området. Funktioner där den gemensamma organisationen ska ge stöd är bland annat 
utformning av personalpolicyer och riktlinjer, personalhantering, kompetensförsörjning för 
medarbetare, introduktion av nyanställda, chefsrekrytering och rekrytering av 



5 

 

nyckelbefattningar, arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarutveckling, organisationsutveckling, 
lönebildning, lönehantering, standardisering och utarbetande av policyer och riktlinjer, 
utformande av rutiner för bl.a. rehabilitering, avveckling av personal med mera. 

Förändring som inträffat i slutskedet av projektets utredningsfas  

Ljusdals kommunstyrelse har 2014-05-08 beslutat att ompröva medverkan i utredningen om 
HR-samverkan. Tolkningen av uttalandet är att Ljusdals kommun lämnar projektet. 

En konsekvens av att Ljusdals kommun inte längre deltar i projektet är att antalet HR-
befattningar som ingår i beräkningsunderlaget minskar från 21 till 16 och antalet 
lönehandläggare minskar från 32 till 24,5 befattningar. 

Utredning/kartläggning 

Projektgruppen inledde sitt arbete med att göra en inventering av HR-och 
lönehandläggningsresurser och arbetsrutiner i respektive kommun. Efter Ljusdals kommuns 
avhopp rör det sig om 16 HR-befattningar och 24,5 lönebefattningar. En kartläggning av HR -
processerna i kommunerna genomfördes. Processerna/arbetsuppgifterna kan indelas i fem 
huvudområden. De är kompetensförsörjning, arbetsgivare/lönepolitik/ arbetsgivarvarumärke, 
jämställdhet/mångfald, lönehantering/lönehandläggning, arbetsmiljö. I varje område ingår 
uppgifter som arbetsrätt, policyer, utbildning, driftsfrågor, utvecklingsfrågor, strategifrågor. 

Projektgruppen har gjort bedömningen att en förutsättning för en fungerande gemensam HR-
organisation är ett förändrat arbetssätt för linjechefer och HR-personal. Man behöver också ett 
IT-baserat stödsystem där cheferna kan ställa frågor och få svar. Utbildningsinsatser kommer 
att behövas. 

Under utredningsarbetet har projektgruppen identifierat fyra alternativa organisationer för en 
gemensam HR-lönehandläggningsorganisation. I alternativ 1 går samtlig HR-personal över 
till en gemensam HR-organisation och har fortsatt placering i sina respektive kommuner. 

 I alternativ 2 flyttar all HR-personal till en gemensam placering i en gemensam HR-
organisation. Alternativ 3 är lika som alternativ 2 men det tillkommer en beställarfunktion i 
varje kommun. I alternativ 4 går omkring hälften av HR-personalen över till en gemensam 
HR-organisation för att utveckla strategiskt HR-arbete. De har en gemensam lokalisering. 
Resterande del HR-personal arbetar kvar i sina respektive kommuner för att utföra det 
operativa HR-arbetet. 

För att illusterera kommunernas respektive gemensamma HR:s  insatser och arbetsuppgifter i 
en gemensam HR-funktion har två HR-processer redovisats och analyserats. Processerna är 
rekrytering och löneöversyn. Slutsatserna är att det finns delar som gemensamma HR-
organisationen kan ombesörja och delar som kommunerna själva behöver göra. Det behövs ett 
nära samarbete mellan kommunen och gemensamma HR i processernas olika moment. Det 
kan också skilja sig mellan kommunerna hur mycket kontroll man vill ha över olika delar i 
processerna.   
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I alla fyra alternativ behöver följande vara uppfyllt för att verksamheten ska fungera på ett 
kvalitativt och bra sätt: 

- gemensamt HR-system, bemanningssystem, arbetsvärderingsystem 
- vilja att utveckla standardiserade modeller och rutiner 
- utbildningsinsatser till och förändrat arbetssätt för cheferna  
- samordning på sikt av lokala avtal 
- en tydlig rollfördelning 
- förändrade delegationer 

 

Lönehandläggningsgruppens bedömning 

Lönehandläggningsgruppen betonar i sin rapport vikten av att hålla ihop lön och HR. 
Personalsystemet är kommunens mest komplexa system som kräver mycket arbete att lära sig 
arbeta i. Gruppen ser ingen vinning med att föra ihop lönehanteringen innan det finns ett 
gemensamt system för alla kommunerna. Förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 
lönehantering ska fungera tillfredsställande i en gemensam lönhandläggningsorganisation är 
ett gemensamt personalsystem, gemensamt bemanningssystem, digitala personalakter, 
gemensamt arbetssätt i löneprocesserna, utbildning i kommunernas lokala avtal och en tydlig 
arbetsfördelning.  

Projektgruppens bedömning  

Om lönehandläggningen går över i ett kommunalförbund innan gemensamt IT-system 
upphandlats får det ses som ett första steg där man fortsätter att arbeta som idag och också 
förbereder inför förändringar som ska följa av ett gemensamt IT-system. 

IT-arbetsgruppens bedömning 

IT-gruppen har gjort en inventering av befintliga IT-stöd och redovisat avtalstider för dem. 
Systemkopplingar har också redovisats. Om ett gemensamt PA-system upphandlas förordar 
IT-gruppen att driften av systemet placeras i en av kommunerna med eventuell redundans i en 
annan av kommunerna. Den tekniska supporten bör samordnas med den verksamhetsmässiga 
supporten så att det finns endast en helpdesk för användarna att vända sig till. Med tanke på 
vikten av säkerhet utifrån sekretessbestämmelser i ett PA-system förordar IT-gruppen 
Kommunmolnet som informationsbärare. 

Andra slutsatser som IT-gruppen gör är att det ur ett IT-perspektiv är fullt möjligt att 
lönehandläggningen går in i en gemensam organisation med befintliga IT-avtal och att man 
arbetar kvar i respektive kommun. Ur ett IT-perspektiv är det ingen fördel att ha en gemensam 
lokalisering. IT-stöd för lönehandläggning behöver inte vara kopplat till verksamhetsstöd för 
HR ur IT-synpunkt men det är att föredra ur verksamhetsmässiga synpunkter. 
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Ekonomigruppens bedömning 

Ekonomigruppen har beräknat kommunernas kostnader i budget 2014 respektive ekonomi för 
HR/PA  (bilaga 3). Olikheter i hur kostnader redovisas gör att det krävs ytterligare 
genomgång av vilka budgetbelopp som ska överföras från respektive kommun till förbundet. 
Ekonomigruppen förordar alternativ 3 som organisationsform. Enligt det alternativet placeras 
personalen i förbundet tillsammans på en ort. Man ser verksamhetsmässiga och  ekonomiska 
fördelar med en gemensam placering. Beträffande lönehandläggarna anses att man av 
praktiska skäl ska börja samordning av befintliga personalsystem innan man kan upphandla 
gemensamma IT-system. Bedömningen är att upphandling av ett antal gemensamma IT-
system kommer att leda till betydande uppstartkostnader.  

Fackliga referensgruppens synpunkter 

Vision i Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker och Nordanstig ställer sig negativa till att HR-personalen 
(inklusive lönehandläggarna) organiseras i ett kommunalförbund. Vision i Söderhamn väntar 
med att ta ställning till längre fram i processen. Kommunal i Bollnäs, Ovanåker och 
Nordanstig är också negativa till bildande av kommunalförbund för HR-personalen (inklusive 
lönehandläggarna). Lärarnas Riksförbund har samma uppfattning och pekar på att 
kommunerna redan har en gemensam organisation i SKL som ger kvalificerat stöd i HR-
frågor. Skolledarförbundet ställer frågan om man kommer närmare kompetent HR-personal 
om de organiseras i ett kommunalförbund. Det blir ytterligare ett led i organisationen. 

Synpunkter från chefer 

Cheferna i Söderhamns kommun har prioriterat de viktigaste kraven på en välfungerande HR-
organisation vad gäller operativt stöd, kompetens och tillgänglighet. De har också lämnat 
synpunkter på vad de bör veta och kunna hantera själva inom HR-området. 

Man anser att det operativa stödet är viktigt och behöver finnas nära. Det gäller framför allt 
arbetsrättsliga ärenden och avtalsfrågor. Det är viktigt att det finns struktur och definierade 
gränssnitt vad gäller gemensamma HR:s respektive kommunernas uppgifter. 

På kompetensområdet prioriteras juridisk kunskap där arbetsrätt, arbetsmiljö- och avtalsfrågor 
lyfts fram som viktiga kompetensområden. 

Tillgänglighet ses som viktigt eftersom det ofta är ”akut” när man efterfrågar hjälp. Det ska 
vara fysisk närhet och lättillgängligt men chefer anser också att det kan fungera med 
välutbyggd teknik. Inställelsetider måste definieras/bestämmas. Det måste finnas fungerande 
IT-stöd.  

Cheferna anser att de bör ha grundkunskaper inom HR-området och ha tillgång till 
lättillgängliga IT-verktyg. Det ska finnas tydliga kriterier för lönesättning. Det är också viktigt 
att man får fortlöpande information på HR-området. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. 
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Förutsättningar för att uppnå direktivets mål  

För att den gemensamma HR-organisationen ska kunna utveckla arbetsorganisationen med 
metoder och innehåll enligt målen i direktivet behöver vissa förutsättningar gälla vid start av 
kommunalförbund för gemensam HR/lönehandläggningsorganisation: 

- gemensamt PA/lönesystem 

 - tydliga förväntningar från cheferna och kommunledningarna på den nya organisationen i   
form av tjänster och leveranstider 

- de nya rollerna för HR-och lönehandläggningspersonalen är kommunicerade och 
implementerade 

- varje kommuns behov av operativt och strategiskt stöd i HR-frågor bevakas av en funktion i 
kommunen som har arbetsgivaransvar och som ansvarar för beställningar och prioriteringar 

- förändrade delegationer 

- IT-plattform och drift är anpassade och säkerhet råder för tillgång till information som 
tillhör kommunerna men som hanteras av gemensamma HR-organisationen 

- en tydlig rollfördelning med fastställda rutiner 

Förslag till organisation för gemensam HR-funktion i Hälsingland 

I redovisningen till projektledningsgruppen ingår också associationsrättsliga förutsättningar 
för en gemensam HR-organisation. Projektledningsgruppen förordar att den gemensamma 
HR-och lönehandläggningsorganisationen går över i ett kommunalförbund. Det finns 
alternativa möjligheter i ett kommunalförbundsbildande. En är att gå in i ett befintligt 
kommunalförbund och göra en ombildning av det. En annan möjlighet är att bilda ett eget 
kommunalförbund. Ekonomigruppen förordar att alla kommunalförbund samlas i ett 
fleruppgiftskommunalförbund. Ett viktigt skäl till detta är att kommunalförbunden inte får 
köpa tjänster och varor från varandra (se bilaga 16 om associationsrättsliga förutsättningar för 
en gemensam HR-organisation). Man förordar också att HR-verksamheten läggs i en befintlig 
organisation. Då tillkommer inga ökade kostnader utan redan uppbyggda strukturer och 
system kan användas. Den tillkommande kostnaden man ser är att funktionen 
förbundsdirektör kan behöva utökas med högst en årsarbetare. Det totala beloppet för HR-
/PA-/lönehandläggningskostnader i kommunerna Söderhamn, Bollnäs, Ovanåker och 
Nordanstig beräknas till 13 Mkr i 2014 års budget. 

Förslag till konsortialavtal och förbundsordning finns i bilagorna 1 och 2. I § 2 finns en 
formulering av en långsiktigt hållbar strategi som lyder: ” Det övergripande syftet med 
samverkan är att skapa en gemensam organisation för human resources (HR), 
personaladministration (PA) och löneadministration som kan säkerställa 
Medlemskommunernas behov av framtidsanpassning och som kan ge stöd åt 
Medlemskommunerna i en organisation som håller hög kvalitet och kompetens och som är 
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mer stabil och mindre sårbar än den verksamhet Medlemskommunerna kan bedriva var för 
sig”. 

De fyra alternativa organisationsformerna har analyserats utifrån kommunernas respektive 
den gemensamma organisationens perspektiv. I dialog med projektledningsgruppen förordas 
alternativ 1 som organisationsform. Enligt det alternativet går all HR-personal (inklusive 
lönehandläggningspersonal) över till gemensamma HR och de har fortsatt placering i sina 
respektive kommuner. Ekonomigruppen anser att det vore mer fördelaktigt både 
verksamhetmässigt och ekonomiskt om personalen i förbundet vore placerade tillsammans på 
en ort (alternativ 3). Genom att samla personalen på ett ställe blir det enklare att bygga upp en 
ny organisation. Förändringar och effektiviseringar kan uppnås snabbare om enheten samlas 
på ett ställe. Sårbarheten vid frånvaro kan minskas för t.ex. lönehanteringen. Medarbetares 
rörlighet mellan kommunerna underlättas. Det har diskuterats om personalen inledningsvis 
sitter kvar i respektive kommuner och på sikt samlas på ett ställe. Ekonomigruppen anser att 
det bästa är att ta steget fullt ut på en gång.  

Till skillnad från andra förbund överlåts här inte hela verksamheter eller beslutsområden till 
en gemensam HR-organisation. Trots en organisation i ett kommunalförbund blir förbundet i 
praktiken en konsultorganisation åt kommunerna. Tolkningen av direktivet är att förbundet 
inte fattar några beslut åt kommunerna.  

För vissa uppgifter föreslås att viss kompetens finns kvar inom respektive kommun. 
Benämningen kan vara HR-chef eller HR-strateg/beställare. Dessa uppgifter är ofta delade, 
dvs. kommer att utföras av såväl strategen som förbundet. Huvudinriktningen är att så mycket 
som möjligt utförs av förbundet. 

Till arbetsgivarrollen hör att: 

• företräda arbetsgivaren (t.ex. kollektivavtal, arbetsrätt, arbetsmiljö) 
• vara kontaktperson till SKL, andra kommuner, organisationer 
• vara strategisk kompetens till kommunledning och kommunstyrelse 
• vara kontaktperson, ”beställare” till förbundet 
• företräda HR i kommunen 

En modern HR-funktion kan sägas vara en naturlig del i verksamhetens kärnverksamhet. 

 

Förslag till Hälsingerådet 

Utifrån direktiv för gemensam HR-organisation i Hälsingland har en utredning med underlag 
tagits fram i ett HR-projekt. I förslagen hänvisas till ovan angivna beskrivna förutsättningar 
för att uppnå projektets mål. 

Hälsingerådet föreslås avge följande rekommendationer till de i projektet medverkande 
kommunerna: 
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1. Samtlig HR-personal i de i projektet medverkande kommunerna går över 
organisatoriskt i ett kommunalförbund och är inledningsvis fortsatt placerade i sina 
respektive kommuner. Ekonomigruppens förslag om placering på gemensam ort 
föreslås beaktas i det fortsatta planeringsarbetet. 

2. Varje kommun behåller en arbetsgivarfunktion med HR-kompetens som fullgör 
arbetsgivarrollen inom HR och ansvarar för beställningar mot förbundet    

3. Samtliga lönehandläggare i de i projektet medverkande kommunerna går över 
organisatoriskt i ett kommunalförbund och är inledningsvis fortsatt placerade i sina 
respektive kommuner. Ekonomgruppens förslag om placering på gemensam ort 
föreslås beaktas i det fortsatta planeringsarbetet. Lönehandläggarna arbetar i sina 
respektive system fram till dess gemensamma IT-system är upphandlade. De föreslås 
inleda förberedelser inför övergång till gemensamma system.   

 

Förslag till organisation för fortsatt arbete med fas två och tre  

Hälsingerådet ska avge rekommendation angående HR-projektet vid sitt sammanträde i 
oktober 2014. Frågan ska därefter föras till beslut i de medverkande kommunerna under 
oktober – december 2014.  Under förutsättning att beslut fattas om att bilda en gemensam 
HR-organisation inleds en genomförandefas under perioden januari – juli 2015 med 
inriktningen att verksamheten ska vara i drift senast 2015-07-15.   

Om den gemensamma HR-organisationen bildas i form av ett kommunalförbund bör en 
chef/HR-strateg för förbundet rekryteras alternativt frigöras så snart som möjligt för 
uppgiften. En projektorganisation bör bildas för kommunernas förberedelser och för 
genomförandet av den nya organisationen. Projektet för fas två och tre kan till stora delar 
organiseras som under utredningsfasen.  

 

Else-Marie Nilsson 
Projektledare 
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Utredning om gemensam HR (PA)- funktion i 
Hälsingland 

Utredningens omfattning 

Kommunerna Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal och Nordanstig har var för sig lämnat uppdrag 
till genomförande av projekt ”Utredning om gemensam HR (PA)-funktion i Hälsingland”. Projektet 
ska ta fram underlag som gör det möjligt att fatta beslut att inrätta gemensam HR (Human Resources) 
(PA) (Personal Administration) - funktion (inklusive lönefunktion) för Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, 
Ljusdal och Nordanstigs kommuner. 

Bakgrund 

Frågan om ett närmare samarbete inom PA-området har varit uppe till diskussion och utredningar i 
Hälsingerådet flera gånger under det senaste decenniet. Utredningar har rört gemensam 
lönehandläggningsorganisation. Ett närmare samarbete inom HR (PA) har diskuterats.  Inom 
lönehandläggning har formella utredningar arbetat. Dessa har emellertid inte lett till något konkret 
resultat. Inom HR (PA) har inga formella utredningar tidigare tillsatts. 

År 2009/2010 genomfördes ett gemensamt arbete inför upphandling av nytt PA-system. Detta arbete 
innefattade en gemensam kartläggning av berörda PA-processer. 

På uppdrag av Hälsingerådet genomförde PwC en utredning om förutsättningarna för ett utökat 
samarbete inom PA-området. Konsultrapporten hade namnet ”Översyn av PA-funktionerna för 
kommunerna i Hälsingland”.  Utredningen redovisades till kommunerna under hösten 2012. (Bilaga 
4). Konsultrapporten förordade en gemensam HR-funktion i Hälsingekommunerna där samtliga delar 
av HR-området (HR (PA) och lönehandläggning) ska ingå.  

I december 2013 gav kommunerna Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal och Nordanstig direktiv 
för projektet ”Gemensam HR (PA)-funktion i Hälsingland”. 

Utredningens direktiv 

Kommunerna Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal och Nordanstig gav i december 2013 direktiv 
för projektet ”Gemensam HR (PA)-funktion i Hälsingland”.  Av direktivet framgår att projektet ska ta 
fram underlag som gör det möjligt att fatta beslut att inrätta gemensam HR (Human Resources) (PA) 
(Personal Administration)- funktion (inklusive lönefunktion) för Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, 
Ljusdal och Nordanstigs kommuner. (Bilaga 5)  

Generellt gäller att den framtida gemensamma verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på 
kvalitet. 

Projektet delas in i utrednings- förankrings- och beslutsfas. Uppdraget ska redovisas tydligt och 
öppenhet ska råda under processen. Den ekonomiska genomlysningen ska starta tidigt i processen. 
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Hälsingerådet utgör politisk styrgrupp i projektet. Kommuncheferna i dem fem deltagande 
kommunerna är projektledningsgrupp och personalcheferna utgör projektgrupp. Till projektgruppen är 
jurist Torbjörn Strömer, Söderhamn, adjungerad. Projektledare är Else-Marie Nilsson, Söderhamn. Till 
projektet har knutits arbetsgrupper inom IT, ekonomi och lönehandläggning. En facklig referensgrupp 
finns utsedd. Deltagare i arbetsgrupper och facklig referensgrupp är redovisade i bilaga 6. 

Efter justering av tidsplanen beräknas Hälsingerådet avge rekommendation till kommunerna vid sitt 
sammanträde i oktober 2014. Frågan förs därefter till beslut i de medverkande kommunerna under 
oktober – december 2014. 

Avgränsning av uppdraget 

Var och en av kommunerna är även fortsättningsvis arbetsgivarpart, vilket innebär ansvar för den egna 
kommunens övergripande frågor som t.ex. policyfrågor, tecknande av kollektivavtal, lönepolitik och 
arbetsmiljö. 

Genom den gemensamma organisationen erhåller kommunerna stöd och sakkunskap inom HR (PA)-
området. Funktioner där den gemensamma organisationen ska ge stöd är bl.a. utformning av 
personalpolicyer och riktlinjer, personalhantering, kompetensförsörjning för medarbetare, introduktion 
av nyanställda, chefsrekrytering och rekrytering av nyckelbefattningar, arbetsrätt, arbetsmiljö, 
ledarutveckling, organisationsutveckling, lönebildning, lönehantering, standardisering och utarbetande 
av policyer och riktlinjer, utformandet av rutiner för bland annat rehabilitering, avveckling av personal 
med mera. 

Vision 

Visionen är att kommunerna arbetar tillsammans i en utförarorganisation inom HR (PA). 
Organisationen är inrättad för att tillgodose kommunernas behov av stöd i en kompetent och strategisk 
HR (PA)-funktion och för att medarbetarna ska uppleva kommunen som en attraktiv arbetsgivare. Den 
gemensamma funktionen är mer robust och därmed mindre sårbar än den verksamhet som 
kommunerna kan bedriva var och en för sig. 

Projektmål  

- Formulera förslag till en långsiktigt hållbar strategi som säkerställer kommunernas möjligheter 
till framtidsanpassning, aktualitet, kvalitet och utbud inom HR (PA)-området. 

- Utforma förslag till en HR (PA)-funktion som stödjer kommunerna i rollen att möta 
framtidens utmaningar som attraktiva arbetsgivare. 

- Utarbeta förslag till lämplig associationsform för den gemensamma HR (PA)-funktionen. 
Projektet ska utvärdera olika organisationslösningar och föreslå en lämplig form att verka 
inom. 

- Utforma organisationslösningen så att den (de) kommuner i Hälsingland som väljer att till en 
början stå utanför kan anslutas senare. 

- Säkerställa att den föreslagna HR (PA)-funktionen har tillgång till specialistfunktioner och kan 
medverka till högre kvalitet i HR (PA)-arbetet. 

- Säkerställa att den föreslagna HR (PA)-funktionen tillvaratar stordriftsfördelar och utformas 
att vara kostnadseffektiv. 
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Delprojekt 

Arbetet bör delas in i olika delprojekt som tidsätts. Projektledningsgruppen beslutar om vilka 
delprojekt som genomförs. Förslag till delprojekt lämnas av projektgruppen. Följande delprojekt utgör 
bas och till dessa har projektledningsgruppen tagit ställning.  

- Avgränsning och definitioner (avgränsning av ansvar/befogenheter respektive 
strategiskt/operativt, etc) 

- Kommunala verksamheter som ska omfattas (t.ex. frågan om kommunernas samtliga PA-
funktioner ska ingå eller enbart de kommungemensamma, kommunala bolag, 
kommunalförbund etc.) 

- Stödfunktionernas utformning och hur dessa anpassas till kommunernas övriga verksamheter 
- Val av associationsform 
- Förbundsordning/reglemente/bolagsordning 
- Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser med förslag 
- Personalorganisation, verksamhetsövergång m.m. 
- Kommunikationsplan 
- Verksamheternas geografiska placering 
- Kommunernas tillgång till kompetens centralt/lokalt 

 

Första fasen i projektet  

Första fasen i projektet startade i början av januari 2014. I den ska utredning ta fram ett underlag som 
gör det möjligt att fatta beslut att inrätta gemensam HR (PA)-funktion för Bollnäs, Söderhamn, 
Ovanåker, Ljusdal och Nordanstigs kommuner. Beslutsunderlaget ska redovisas för styrgruppen i 
Hälsingerådet senast under juni månad 2014. 

I projektet har en projektplan (bilaga 7) med kommunikationsanalys (bilaga 8) och riskanalys (bilaga 
9) arbetats fram.  En tid-och aktivitetsplan (bilaga 10) har redovisats som projektet följer. Uppgifter 
för projektledningsgruppen, projektgruppen och ekonomi-IT- och lönehandläggningsgrupperna finns 
redovisade i tid-och aktivitetsplanen. De i direktivet redovisade delprojekten finns i stort upptagna i 
tid-och aktivitetsplanen. 

Eftersom begreppen HR och PA är olika benämningar för samma verksamheter kommer begreppet 
”HR” även att täcka begreppet ”PA” i utredningen. 

Beskrivning av HR-och löneprocesser i de deltagande kommunerna 

Projektgruppen har gjort en inventering av HR (PA)- och lönehandläggningsresurser i respektive 
kommun och även redovisat hur man arbetar. Det rör sig totalt om 21 HR-befattningar och 32 
lönebefattningar. (Ljusdals kommun har 2014-05-08 beslutat lämna projektet varför antalet HR-
befattningar från detta datum minskar till 16 och antalet lönebefattningar till 24,5).  

(Beskrivning Bollnäs feb-14, bilaga 11) (Gemensam HR-funktion Söderhamn, bilaga 12) (Ovanåker 
utredning version 140210, bilaga 13) (Ljusdals personal- och lönehandläggning, bilaga 14) 
(Personalenheten Nordanstig, bilaga 15).  
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Redovisningen är olika utförlig från respektive kommun men ger en bild av vilka uppgifter som utförs 
av kommunerna inom HR – lönehandläggningsområdena. För närmare beskrivningar hänvisas till 
bilagorna 11 – 15. 

Bollnäs kommun 

Bollnäs kommun har kollektivavtal med ett 15-tal fackliga organisationer. Det är en personalintensiv 
verksamhet. Kommunstyrelsen är kommunens personalorgan. Personalkontoret är kommunstyrelsens 
operativa verktyg. Kontorets uppgift är att ge intern service i löne- och personalfrågor men har också 
att agera för att Bollnäs kommun hanterar arbetsgivarfrågorna så att de följer lagar, avtal m.m. som 
finns inom personalområdet. Kontoret ska också arbeta med utvecklings- och strategifrågor inom 
personal- och löneområdet med syfte att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare och ge god 
service till invånarna. 

Bollnäs kommun har fem befattningar inom HR och nio inom det lönerelaterade området. (Från 2015 
minskas befattningarna till åtta totalt). Vid utgången av 2013 hade kommunen 2 557 anställda med 
månadslön varav 2 321 tillsvidareanställda. Totalt betalas i genomsnitt 3700 löner och arvoden ut 
varje månad. Personalkontoret sköter även drift och ger HR-support till Kommunalförbundet Södra 
Hälsingland med ca 180 anställda, Bollnäs Ovanåkers Renhållnings AB-BORAB med 12 
tillsvidareanställda och Bollnäs Energi- BEAB med 31 tillsvidareanställda. Kommunen har flera 
lokala kollektivavtal och samverkansavtal med de fackliga organisationerna. Man har Heroma 
personalsystem som IT-stödsystem. Sedan finns ett antal sidosystem som är integrerade med Heroma 
och ekonomisystemet. 

Arbetsgivarfunktioner som delegerats till personalchefen är bland annat förhandlingar enligt § 5 punkt 
2 och 3 i kommunstyrelsens reglemente (undantag för slutande av kollektivavtal i principiella frågor 
eller frågor av större vikt), föra kommunens talan i mål och ärenden, svara för tolknings- och 
tillämpningsfrågor enligt § 5 punkt f i kommunstyrelsens reglemente, göra överenskommelser om 
särskild avtalspension i enskilda ärenden. Dessutom svarar personalenheten för service till chefer och 
PA-funktionerna på förvaltningarna inom hela personalområdet, hanterar samverkan och genomför 
samverkansförhandlingar enligt MBL på kommunövergripande nivå, ansvarar för upphandlingar inom 
PA-området, t ex företagshälsovård, pensionsadministration och PA-system. 

Personalchefen ingår i kommunens ledningsgrupp.  Personalkontoret har också uppgifter inom 
rehabilitering, feriearbeten, introduktion, rekrytering, högskolepraktik.  

Inom lönehanteringen har Bollnäs efter gemensam upphandling tillsammans med Hudiksvall, 
Söderhamn och Ovanåker sedan 2010 PA-systemet Heroma. Systemet innehåller många olika 
funktioner. Förutom sedvanlig lönehantering inklusive statistik och LAS-hantering kan många andra 
funktioner kopplas på. Bollnäs har fortlöpande arbetat med att utveckla systemet för att underlätta 
verksamheternas hantering. Förutom själva lönearbetet svarar löneavdelningen för systemförvaltning 
och systemutveckling, för utbildning och support till användarna, för att ta fram olika sorters statistik 
både obligatorisk till SCB och annan statistik. Löneavdelningen ansvarar även för försäkringar, 
skatteredovisning, avstämningar, rapportering till försäkringskassan, kronofogdeärenden. 
Pensionshanteringen är en stor och viktig uppgift med krav på avtalsenlig information. Tillgång till 
uppgifter som behövs finns dels i systemen men också i personakter i pappersform i arkiv i 
kommunen. Området tangerar också PA/HR-sidan eftersom pensionslösningar blivit en allt större 
kompetensförsörjningsfråga. 

 



15 

 

Söderhamns kommun 

Söderhamns kommun har 2193 anställda.  Det finns sex HR - befattningar och sju lönebefattningar. 
Verksamhetens omfattning och drift är ungefär lika som i Bollnäs kommun.  

Frågor som kommer att ligga kvar i respektive kommun är bland annat samverkan, arbetsmiljöfrågor, 
policyer och andra dokument, anställningsbeslut, kollektivavtal, tvisteförhandlingar, 
företagshälsovård. 

För att beräkna dimensionering av en gemensam HR-funktion behöver uppdraget fastställas och 
behovet uppskattas. Utgångspunkten i beräkningen här är att resurserna i en gemensam HR-
organisation är samma som idag.  Bedömningen är att det behövs närhet och snabbhet när det gäller 
service till chefer i t.ex. rehabilitering, rekrytering, löneöversyn m.m. Om stora delar av HR-resurserna 
går över i en gemensam organisation är ett förslag att kommunerna inrättar ”assistenter” som kan svara 
för närservice. De skulle vara en utförarresurs och kontaktyta mot gemensamma HR. 
Personalchef/strateg blir kvar i kommunen. 

Beträffande lönehantering finns två vägval. Antingen för man ihop nuvarande hantering till en 
gemensam organisation eller också låter man det fortsätta som nu tills avtalen går ut och först när alla 
har samma lönesystem går man in i gemensamma organisationen.  

Ovanåkers kommun 

Personalavdelningens uppgift är att ge intern service i löne- och personalfrågor, medverka till att 
kommunen agerar som en arbetsgivare och att man följer de lagar och avtal som reglerar 
personalområdet samt medverka till målet att vara en attraktiv arbetsgivare. Personalavdelningen 
sköter också drift av Helsingevattens och Helsingenets löner och hjälp ges även till dem i 
personaladministrativa frågor. 

Två heltidsbefattningar arbetar med HR- frågor. Fyra befattningar arbetar med löner och pensioner. En 
kvarts befattning tillhör annan förvaltning men hjälper till vid större arbetsbelastningar. Kommunen 
har 905 fast anställda. Varje månad betalas 1600 löner och arvoden ut varje månad. Driften av 
Helsinge Vatten AB gäller 35 befattningar och Helsinge Net Ovanåker AB gäller fem 
tillsvidareanställda. HR  ger service åt cheferna i personalfrågor, stöd och råd till chefer i 
rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor, handläggande av arbetsrättsliga ärenden, varningar, 
uppsägningar, avsked  samt rekrytering av förvaltningschefer.   

Personalchefen har delegation att teckna kollektivavtal med bindande verkan för kommunen, 
förhandla för kommunen, besluta om pension och avgångsersättningar. Dessutom kan personalchefen 
på delegation besluta om stridsåtgärd, anställa och entlediga förvaltningschefer och kommunchef, 
besluta om särskild pensionslösning, fördela kommunens löneutrymme. Ytterligare delegation finns på 
upphandling av HR-system upphandling av företagshälsovård och pensionsadministratör. 
Personalchefen ansvarar för att ge pensionsinformation, beslutar om bruttolöneväxling och driver 
lönepolitiska frågor. Personalenheten ansvarar för att ge arbetsrättsutbildningar, driva 
jämställdhetsfrågor och föreslå och administrera arvodesbestämmelser. Dessutom medverkar enheten i 
kommunövergripande projekt som trainee södra Hälsingland, framtida ledare, gemensam trainee för 
marknadsföring av kommunala tjänster. 
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Ljusdals kommun 

Personalenheten är organisatoriskt placerad på kommunledningskontoret och består av 
personalfunktionen och lönefunktionen. Fyra och en halv befattningar arbetar inom HR och drygt sju 
befattningar inom lönehandläggning. Dessutom finns assistentstöd på varje förvaltning. 

Personalenheten svarar för övergripande strategiska arbetsgivarfrågor. Enheten ger service till 
kommunens förvaltningar i personalstrategiska likväl som operativa frågor. Enheten arbetar 
konsultativt och tillhandahåller råd och stöd, information och utbildning till kommunens chefer och 
ledare. Arbetsgivaransvaret ligger dock på kommunens chefer. Personalenheten bereder även ärenden 
till kommunstyrelsen inom arbetsområdet. Förutom avtals- och arbetsrättsfrågor ingår uppgifter som 
arbetsmiljö, friskvård, rehabilitering, jämställdhets- och diskrimineringsfrågor, lön-och 
pensionsfrågor, personalförsörjning och kompetensutveckling. 

Personalenheten företräder kommunen i arbetsrättsliga tvister och vid tecknande av kollektivavtal. 

Personalenheten ger service i HR- och lönehandläggningsfrågor till kommunala bolag och stiftelser 
som Ljusdalshem, Ljusdal Energi och NärLjus. 

Kommunen har ett lönesystem som heter HR Plus. Till detta är ett bemanningssystem,  Besched, 
knutet. Dessutom finns ett rehabiliteringsverktyg, Adato, ett rekryteringsverktyg, Talent Recruiter 
samt ekonomisystemet, Ådata. 

Bedömningen i Ljusdal är att det behöver finnas lokalt placerad kompetens kvar i kommunen när man 
går in i en gemensam HR-organisation. Kommunen ska vara fortsatt arbetsgivarpart och ansvara för 
policyfrågor, tecknande av kollektivavtal, bedriva lönepolitik och arbetsmiljöfrågor. Politiker och 
chefer vill ha snabb handläggning vid åtgärdande av uppdrag. De processer som tydligt går att urskilja 
som liggande utanför det renodlade arbetsgivaransvaret flyttas över i en ny organisation. Urval av 
vilka dessa är får avgöras i den fortsatta processen. 

Nordanstigs kommun   

Personalenhetens uppgift är att agera för att Nordanstigs kommun följer de lagar och avtal som gäller 
inom personalområdet. Detta innebär bland annat att tolkningar och tillämpningar görs enhetligt för 
kommunen. Personalenheten ger dagligen intern service i löne-och personalfrågor till chefer och 
medarbetare. Personalenheten ska arbeta med strategiska personalfrågor. Alla resurser inom 
personalområdet är centralt placerade. 

Inom personalenheten arbetar två heltidsbefattningar med HR-frågor. Drygt fyra årsarbetare (fem 
personer) arbetar med löner och pensioner. 

Totalt betalas 1200 löner och arvoden ut varje månad. Det finns ett antal lokala kollektivavtal.  
Personal- och lönesystemet heter Bluegardens HR-plus. Delarna som används är lönesystem, 
löneöversynsmodul i web för chefer, web-lön för medarbetare och ett utvecklingsarbete pågår för 
statistikuppgifter för chefer via web. 

Schemabemanningssystemet är Medvind, ekonomisystemet är Å-data. Dessutom finns ett antal 
verktyg som är integrerade kopplade mot dessa system.  

Personalchefen har bland annat delegation på att teckna kollektivavtal för kommunen, förhandla för 
kollektivavtal, tvister mm, besluta om pension och avgångsersättningar. Personalenheten ger service 
och råd till chefer i personalfrågor, ansvarar för tolkning och tillämpning av lagar och avtal, ger stöd i 



17 

 

rehabiliterings-och arbetsmiljöfrågor, medverkar vid arbetsbristsituationer, misskötsamhetsärenden, 
varningar, uppsägningar, avsked, genomför omplaceringsutredningar. Man handlägger det praktiska 
vid rekrytering. Alla anställningar längre än tre månader ska gå genom personalenheten innan 
annonsering. Man medverkar vid rekrytering av chefstjänster och genomför förhandlingar, biträder vid 
MBL-förhandlingar i verksamheterna. Personalenheten handlägger centrala samverkansförhandlingar 
övergripande för kommunen. Man ansvarar för att ge information till nyanställda en gång per år samt 
uppvaktningar enligt kommunens reglemente. Personalenheten ansvarar för upphandling av 
företagshälsovård, pensionsadministration, PA-system, rekryteringsprogam. Man är kontaktyta för 
bland andra SKL, fackliga organisationer, företagshälsovård, försäkringskassa, arbetsförmedling, 
pensionsadministratörer, leverantörer av personalsystem med flera, AFA, SCB, RSV, 
Omställningsfonden. Man är samverkansaktör i olika projekt som kommunen deltar i. 

Personalchefen ingår i kommunens ledningsgrupp och har som en uppgift att arbeta med de strategiska 
frågorna inom personalområdet. Personalenheten genomför utbildningar inom arbetsrätts- och 
arbetsmiljöområdet. Man ger kontinuerlig information vid lag- och avtalsändringar. Personalenheten 
ansvarar för arbetet med lönebildning, att löneöversynsprocessen fungerar. Man samordnar, 
handlägger, informerar samt förhandlar vid löneöversyn.  

Man arbetar med arbetsvärdering, lönekartläggning och statistikuppföljning och ansvarar för att 
medarbetarundersökningar görs. 

Inom lönehandläggning uppgraderades PA/lönesystemet till den version som används idag med en 
klientdel för löneassistent/ekonom/bemanningsenhet samt web-delen för medarbetare och chefer. 
Samtliga löneassistenter handlägger alla kollektivavtalsområden och verksamheter, vilket är en 
förutsättning för en mindre kommun för att minska sårbarheten. 

Enheten ger stöd och service i löne-och personalfrågor till chefer och medarbetare. Man medverkar vid 
utbildningar/informationer inom personalområdet. Man tar fram och levererar statistikuppgifter, 
ansvarar för försäkringar, skatteredovisningar, kontrolluppgifter, bokföringsavstämningar m.m. 
Medarbetarna får information i pensionsfrågor. Enheten ansvarar för personalarkivet, arkivering av 
handlingar inom området. 

Hur många befattningar som ska gå över till en gemensam HR-organisation och vad som ska vara kvar 
i den egna kommunen beror på den gemensamma HR-organisationens uppgifter och vilka tjänster den 
ska leverera. Inom personalområdet är mycket arbete operativt. Behov av snabba råd och insatser är 
viktigt att hitta kvalitetssäkra arbetssätt för. 

Att genomföra byte av ett PA/lönesystem är ett stort, omfattande och komplext arbete.  

Kommunen kommer alltid att ha kvar sitt arbetsgivaransvar och äger även fortsättningsvis ansvar för 
att säkerställa att kommunen agerar som en arbetsgivare och följer lagar och avtal. Detta kräver att 
kompetens finns kvar i kommunen. 
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Kartläggning av HR-processer i kommunerna 

Processerna/arbetsuppgifterna är indelade i fem olika områden:  

- kompetensförsörjning 
- arbetsgivare/lönepolitik/ arbetsgivarvarumärke 
- jämställdhet/mångfald 
- arbetsmiljö, lönehantering 
- lönehandläggning.  

Inom alla fem områden ingår uppgifter som arbetsrätt, policyer, utbildning, driftsfrågor, 
utvecklingsfrågor, strategifrågor. 

 
Kompetensförsörjning 
rekrytering 
introduktion 
utveckling 
avveckling 
 

 
Arbetsgivare/lönepolitik 
Arbetsgivarvarumärke 
lönepolitik 
medarbetarenkäter 
omvärldsbevakning 
marknadsanalys 
avtalshantering 
befattningsvärdering 
statistik-kartläggning 
analys 
lönebildning 
löneöversyn 
bruttolöneväxlingar 
förmåner 
omställningsarbete 
prioriteringar 
ekonomiska ramar 
omplacering av personal 
uppsägning av personal-  
vid övertalighet/vid 
misskötsamhet 
 

 
Arbetsrättsfrågor 
Policyer 
Utbildning 
Driftsfrågor 
Utvecklingsfrågor 
Strategifrågor 

 

 
Jämställdhet/mångfald 
jämställdhetsplan 
diskriminering 
värderingar 
progressivt arbete 

 
Lönehantering/ 
Lönehandläggning 
systemutveckling 
organisation/ändringar 
systemförvaltning 
support 
utbildning 
löneadministration 
ekonomisk redovisnings- 
hantering 
arkivhantering 
pensionsadministration 
försäkringar 
statistikredovisning 
 

 
Arbetsrättsfrågor 
Policyer 
Utbildning 
Driftsfrågor 
Utvecklingsfrågor 
Strategifrågor 
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Arbetsmiljö 
rehabilitering 
företagshälsovård 
samverkansavtal 

  
Arbetsrättsfrågor 
Policyer 
Utbildning 
Driftsfrågor 
Utvecklingsfrågor 
Strategifrågor 

 

 

En förutsättning för en fungerande gemensam HR-organisation är införande av ett annat arbetssätt för 
linjechefer och HR-personalen. Det är viktigt att man vid behov snabbt får hjälp och stöd i det 
operativa personalarbetet. Bedömningen är att det behövs ett IT-baserat stödsystem som cheferna kan 
ställa frågor till och få svar från. Cheferna behöver också utbildning i att hantera sådana system.  Utan 
IT-stöd kan resursförstärkning i personal komma att efterfrågas.  Personalchefernas uppfattning är att 
alla processer går allt fortare i kommunerna och cheferna begär stöd från HR - enheterna med 
förväntningar på snabba hanteringar. Kommunerna måste också tillförsäkra sig god 
beställarkompetens mot en gemensam HR-organisation.  

Lagar och avtal som har inverkan på personalarbetet 

En kartläggning av lagar/avtal som har påverkan på personalarbetet i kommunerna har gjorts. Den gör 
inte anspråk på att vara heltäckande men följande lagar/avtal styr/påverkar personalarbetet: 
Kollektivavtal- lokala avtal- centrala avtal, diskrimineringslagstiftning, lagen om anställningsskydd 
(LAS), medbestämmandelagen (MBL), semesterlagen, föräldraledighetslagen, 
socialförsäkringsbalken, studieledighetslagen, lagen om offentlig anställning, lagen om facklig 
förtroendeman, sjuklönelagen, avtalslagen, skollagen, lagen om utdrag ur belastningsregistret, 
offentlighets- och sekretesslagen, PUL, förvaltningsrättslagen, kommunallagen, förvaltningslagen, lag 
om rättegång i arbetslivet, lag om rätt till ledighet på grund av sjukdom, lag om rätt till ledighet för att 
prova annat arbete, lag om rätt för arbetstagare om ledighet för utbildning, lag om rätt till ledighet för 
anhöriga. 

Analys av fyra alternativa organisationer 

Projektgruppen har analyserat fyra alternativa organisationer för en gemensam HR/-
lönehandläggningsorganisation.   

Alternativ 1: All HR-personal går över till en gemensam HR-organisation och har fortsatt placering i 
sina respektive kommuner.  

Alternativ 2: All HR-personal flyttar över till en gemensam placering i en gemensam HR-
organisation. 

Alternativ 3: All HR-personal flyttar över till en gemensam placering i en gemensam HR-
organisation och kommunerna har varsin beställarfunktion.  

Alternativ 4: Hälften av HR-personalen går in i en gemensam HR-organisation för att utveckla 
strategiskt HR-arbete. De flyttar till gemensam placering. Resterande del HR-personal är kvar som 
anställda i kommunerna för det operativa HR-arbetet. 

 

Projektgruppen har analyserat fördelar och nackdelar för kommunerna respektive den gemensamma 
organisationen i de fyra olika alternativen: 
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Konsekvenser 

 
Alternativ 1: 
All HR-personal går över 
i en gemensam HR-
organisation och sitter 
kvar i sina 
hemkommuner. 

 
Alternativ 2: 
All HR-personal 
flyttar över till en 
gemensam placering i 
en gemensam HR-
organisation. 

 
Alternativ 3: 
All HR-personal 
flyttar över till 
gemensam placering 
i en gemensam HR-
organisation.  
Kommunerna har 
varsin 
beställarfunktion. 

 
Alternativ 4: 
En fördelning 
sker så att ca 50%  
av HR-personalen 
går in i gemensam 
HR-organisation 
för att utveckla 
strategiskt 
HR-arbete. De 
flyttar till gemen- 
sam placering. 
Cirka 50% är kvar 
som anställda i 
kommunerna för  
det operativa 
HR-arbetet. 
 

 
Fördelar för 
Kommunerna 

 
HR/Pa kompetens kvar i 
kommunen. 
Nära till kompetens. 
Kulturkompetensen om 
hur den egna kommunen 
fungerar finns kvar bland 
annat beträffande 
tolkningar av avtal som 
gjorts.  
Bevarande/utvecklande av 
kommunens särart som 
arbetsgivare 
(arbetsgivarvarumärke). 
Tydlig arbetsgivar- 
företrädare i tvister, 
löneöversyner etc. finns i 
kommunen. 
Lättare att få tillgång till 
SKL:s stöd och support i 
arbetsrättsfrågor och vid 
arbetsmarknadskonflikter. 

 
Likartade regler och 
rutiner. Samarbete 
kring utbildnings- och 
utvecklingsinsatser 
och gemensamt 
framtagande av 
dokument och 
underlag kan ge 
effektivitetsvinster. 
Bredare kompetens- 
bas då Hälsinglands 
samtliga HR-
medarbetare finns att 
tillgå. Mindre 
sårbarhet vid frånvaro 
då antalet HR-
medarbetare är flera. 

 
Likartade regler och 
rutiner. 
Samarbete kring 
utbildnings- och 
utvecklingsinsatser 
och gemensamt 
framtagande av 
dokument och 
underlag kan ge 
effektivitetsvinster. 
Bredare 
kompetensbas då 
Hälsinglands 
samtliga HR-
medarbetare finns att 
tillgå. Mindre 
sårbarhet vid 
frånvaro då antalet 
HR-medarbetare är 
flera. 
Arbetsgivarfunktion 
som ansvarar för 
beställningarna mot 
gemensamma 
organisationen. 
  

  
Har viss kompetens 
kvar för beställning 
hos HR- Hälsing- 
land. 
  
Har närservice 
 kvar för chefer 
och politisk ledning, 
Får tillgång till  
specialist- 
kompetens. 



21 

 

 
Nackdelar för 
Kommunerna 

 
Risk att kvalitetshöjning 
eller utrymme för 
strategiska frågor inte 
prioriteras eller finns. 
Operativa arbetet i egna 
kommunen prioriteras. 
Strukturerad samverkan 
mellan kommunerna 
krävs i större omfattning 
än tidigare vilket tar tid 
från stöd och service i den 
egna organisationen. 
Ny organisation som 
överbyggnad måste 
tillskapas som kommer att 
kosta pengar i form av ny 
administration t ex 
lönehantering för den 
gemensamma 
organisationen, politisk 
överbyggnad, chef m.m. 
Vid t.ex. löneöversyner 
måste företrädare för 
kommunerna skriva under 
förhandlingsprotokollen. 

 
Kund får längre 
avstånd till 
stödfunktion. Mer 
"opersonlig" kontakt 
då uppdragsgivare 
och uppdragstagare 
inte känner varandra. 
Möjlighet att spontant 
besöka "sin" HR-
konsult försvinner.  
Lokalkännedom 
försvinner. Kund kan 
inte alltid beställa 
"sin" HR-konsult med 
kännedom om 
verksamheten. 
Restid (lönekostnad) 
och kostnader för 
resor tillkommer. 
Längre väntetid än 
idag innan man får 
stöd i sitt ärende då 
oförändrat antal 
resurser HR-stöd i ny 
stödorganistion 
förväntas vara status 
quo. 
Antal ärenden den 
nya 
stödorganisationen 
kan hantera kan 
förmodas motsvara 
vad dagens x antal 
kommuner som 
medverkar hanterar. 
Det kan bli längre  
handläggningstider. 
Indirekt 
miljöpåverkan genom 
HR-konsulternas 
behov av transport 
geografiskt. 
Mer jobb för 
cheferna. 

 
Kund får längre 
avstånd till  
stödfunktion. Mer 
"opersonlig" kontakt 
då uppdragsgivare 
och uppdragstagare 
inte känner varandra. 
Möjlighet att 
spontant besöka 
"sin" HR-konsult 
försvinner. Kund kan 
inte alltid beställa 
"sin" HR-konsult 
med kännedom om 
verksamheten. 
Restid (lönekostnad) 
och kostnader för 
resor tillkommer. 
Längre väntetid än 
idag innan man får 
stöd i sitt ärende då 
oförändrat antal HR-
resurser i ny 
stödorganisation 
förväntas vara status 
quo. Antal ärenden 
den nya stöd- 
organsiationen kan 
hantera kan 
förmodas motsvara 
vad dagens x antal 
kommuner som 
medverkar hanterar. 
Det kan bli längre 
handläggningstider. 
Indirekt 
miljöpåverkan 
genom HR-
konsulternas behov 
av transport 
geografiskt. 
Mer jobb för 
cheferna. 

 
Varken hackat  
eller malet. 
Kan konservera 
ett arbetssätt om  
resurser finns kvar. 
Risk för subopti-  
mering (de resurser  
som blir kvar blir för 
små varför man  
skaffar ytterligare 
kompetens.) 
Om HR Hälsing- 
lands personal  
sitter kvar kan 
gränsdragning  
mot kommunens 
HR personal bli  
svår. 
Kan bli otydligt - 
vem gör vad?             

 
Fördelar för 
gemensam 
HR-
organisation 

 
Möjlighet att ta del av 
SKL:s 
arbetsgivarfunktioner 
finns. 
Tydlig 
arbetsgivarföreträdare 
finns i respektive 
kommun. 

 
Möjlighet till 
kompetensutveckling 
genom 
erfarenhetsutbyte. 
De anställda i HR- 
förbundet får fler 
kollegor och kan 
utbyta kunskap och  

 
Möjlighet till  
kompetens- 
utveckling genom 
erfarenhets- 
utbyte.De anställda i 
HR-förbundet får 
fler kollegor och kan 
utbyta kunskap och  

 
Har speakingpart- 
ners i varje  
kommun. 
Kan koncentrera 
 sig på utveckling  
och strategi. 
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erfarenheter. Viss 
möjlighet till  
specialisering.                       

 
erfarenheter.Viss 
möjlighet till 
specialisering. Det 
finns en tydlig 
beställare i 
kommunerna. 
 

 
Nackdelar för 
gemensam 
HR-
organisation 

 
Svårt att styra då 
förväntansbilden på de 
lokala representanterna 
från de egna kommunerna 
är fortsatt stöd i operativa 
frågor. 
Om inte 
tjänsteleveranserna 
uppfyller förväntansbilden 
högre kvalitet och mer 
strategiska frågor blir det 
svårt att motivera 
kostnadsökningar som blir 
för kommunerna i form av 
politisk överbyggnad, 
utökad administration och 
yttterligare chef. 
 

 
Långa avstånd både 
till och från arbetet 
och i arbetet. Mycket 
restid istället för 
arbetstid. Negativt för 
miljön. 
Lokalkännedom 
försvinner. Långt till 
kunden. 

 
Långa avstånd både 
till och från arbetet 
och i arbetet.  
Mycket restid istället 
för arbetstid. 
Negativt för miljön. 
Lokalkännedom 
försvinner. Långt till 
kunden. 

 
Blir för litet, förfo- 
gar över så små  
resurser att det inte 
gör någon skillnad. 
Avgränsningsfrågor. 
Kräver ett tydligt  
uppdrag för att få  
rätt förväntan 

 

 

Ytterligare synpunkter från projektgruppen på de olika alternativen: 
 
Alternativ 1: All personal går över i gemensam HR-organisation men sitter kvar i sina  respektive 
kommuner. 

Detta förutsätter ett synsätt att dagens HR-avdelningar har ytterligare kapacitet som inte används idag. 
Denna kapacitet kan då utnyttjas i ”den samlade” potten i den gemensamma organisationen. Ska detta 
alternativ uppnå målen med en gemensam HR-organisation (ökad kvalitet och mer utrymme för 
strategiska frågor) måste en likriktning ske av arbetssätten i kommunerna till ett tydligt konsultativt 
stöd och att kommunerna får beställa tjänster av strategisk art som verkställs utifrån hur mycket 
utrymme som kan skapas i den gemensamma organisationen. 

Det innebär en möjlighet att bygga upp nytt och likartat arbetssätt. Svårigheten är att det kan ta lång 
tid då förvaltningarnas förväntan och synsätt kommer att ta tid att ändra liksom personalens sätt att 
arbeta då man sitter kvar i den egna kommunen. Kräver mycket tydlig styrning av personalen från den 
gemensamma överbyggnaden samt tydlig kommunikation av vilken förväntan kommunerna kan ha av 
tjänsteleveranser från den nya organisationen. Svår roll för de som sitter kvar.  

Risk att uppleva sig som otillräcklig med förväntningar både utifrån den gemensamma HR-
organisationen och från avnämarna av tjänster i den kommun man sitter. 

 



23 

 

SWOT-analys av alternativ 1 med tillägg av en HR/strategi/beställare i varje kommun 

Enkel SWOT på modifierad Alternativ 1 med någon kompetens (strateg/chef) kvar i kommunen (alla 
på HR och lön går över till ny organisation förutom en tjänst som kvarstår i kommunen). En 
förutsättning är också att alla sitter kvar i respektive kommun. 

 
Styrkor 

• Finns en tydlig beställare till HR Hä, enskilt 
eller i grupp 

• Kan föra en strategisk diskussion inom 
kommunen, ledning och politik 

• Kontakter SKL 
• Strategen/chefen inom kommunen har 

nödvändiga befogenheter 
• HR Hä får volym 
• HR Hä kan utvecklas genom dialog med 

kommunerna 
• Möjlighet till ökad samsyn, gemensam 

utveckling hos kommunerna 

 
Svagheter 

• Sårbart med enpersonbefattning kvar i 
kommunen 

• Svårt att bryta arbetsmönster. De som ska serva 
flera kommuner måste få tid till det. 

• Hur koncentrerar man tjänster så att det 
verkligen blir specialister. 

• Vad händer om HR Hä gör ett dåligt jobb? 

 
Möjligheter 

• Kan få loss strategisk kompetens inom HR Hä 
• Koncentration på utveckling inom HR Hä 
• Dialogen kommunen-HR Hä utvecklande 

 

 
Hot 

• Oavsett modell finns en tröghet att ändra 
arbetssätt hos HR, chefer och fack 

• Beställare-utförarekontakter fungerar inte 
• Konkurrens om HR Hä tjänster 

 
 
Alternativ 2: All HR-personal organiseras i en gemensam HR-organisation och placeras tillsammans 
på en arbetsplats i någon av kommunerna. Det kan bli svårt att frångå eget koncept/rutiner. 
Gemensamma HR har inte verksamhetskunskap. En erfarenhet från centralt håll är att det krävs 
personer lokalt som kan organisationen. Stödet blir mera generellt, ej konkret på grund av bristande 
verksamhetskunskap. Finns en risk att kommunerna kompenserar sig med fler resurser om man 
upplever ett bristande stöd.   

Alternativ 3: All HR-personal organiseras i en gemensam HR-organisation och placeras tillsammans 
på en arbetsplats i någon av kommunerna. Varje kommun har en beställarfunktion. 
Beställarfunktionen måste ha till uppgift att tillse att kommunen uppfyller de krav som ställs på 
kommunen som arbetsgivare och arbetsgivarpart i lagar och avtal. Det gäller alla HR (PA)-
löneområden (löne-och pensionsblocket, arbetsmiljöblocket, jämställhets- och mångfaldsblocket, 
arbetsgivar- och lönepolitiksblocket, rekryteringsblocket). Det kräver en gedigen kompetens inom hela 
HR-området.  

Beställarfunktionen bör ingå i ledningsgruppen på kommunnivå, ingå i central samverkansgrupp och 
genomföra/bistå med kompetens vid komplicerade samverkansförhandlingar på central nivå. Personen 
bör också ha en sammanhållande funktion vid löneöversynsarbetet och ansvara för löneprocessen som 
sker i olika faser under året. Kontakterna med SKL som arbetsgivarorganisation bör ske genom den 
här funktionen och funktionen får till uppgift att se till att nödvändiga beslut fattas i kommunstyrelsen. 
Mycket viktigt vid avtalsrörelser och eventuella konflikter. 
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Om den nya HR-organisationen är väl bemannad med kompetens av olika slag kan beställarfunktionen 
på central nivå beställa utredningar, uppdrag, utbildningar, utvecklingsinsatser, underlag m.m. 
Beställarfunktionen kan ta hjälp av den nya HR-organisationens experter inom olika områden t.ex. 
lag- och avtalskunskap i de olika blocken. Vid genomförande av tviste-, kollektivavtals- och 
intresseförhandlingar måste dock beställarfunktionen (eller någon annan anställd eller politiker) 
företräda kommunen. 

Beställarfunktionen kommer att få små möjligheter att operativt bistå förvaltningarnas chefer m.fl. i 
det löpande arbetet. Förvaltningarnas behov av operativt stöd måste tillgodoses genom den nya HR-
organisationen. Det kräver stor tillgänglighet och korta svarstider.  

Alternativ 4: Omkring hälften av HR-personalen går över i en gemensam HR-organisation för att 
utveckla det strategiska HR-arbetet och kvaliteten i stödet till kommunerna. Övrig HR- personal har 
sina respektive kommuner som fortsatta arbetsgivare och svarar för det operativa HR-arbetet. 

Modellen kan konservera ett arbetssätt om resurser finns kvar. Risk för suboptimering. Kvarvarande 
resurser blir för små så man skaffar ytterligare kompetens. Om HR-Hälsinglands personal sitter kvar 
kan gränsdragning mot kommunens HR-personal bli svår. Det kan bli otydligt. Vem gör vad? 
Resurserna i HR-Hälsingland blir för små så de kan inte utveckla verksamheten. Det krävs ett tydligt 
uppdrag för att få rätt förväntan.    

Oavsett organisationsform måste varje kommun tydliggöra vem/vilka äger ansvaret i följande frågor: 
arbetsuppgifter som handlar om respektive kommuns arbetsgivaransvar som enskilda juridiska enheter 
t.ex. förhandlingar löner, tvister, tolkning av avtal.  

Analys och bedömning utifrån de fyra alternativen 

I kommunernas redovisningar över HR-och lönehandläggningsorganisationerna ser man behov av att 
behålla HR-lönehandläggningsresurser i olika grad i de egna kommunerna. Men detta blir avhängigt 
av volymen på de uppgifter som den gemensamma organisationen ska utföra. Vid dialogerna med 
projektledningsgruppen ses alternativ 1 som den lösning som förordas. I alternativ 1 går all HR-
personal och lönehandläggningspersonal över till den gemensamma HR-organisationen och fortsätter 
att ha sina placeringar i respektive kommuner.  

Projektgruppen anser att varje kommun bör ha en personalstrateg/beställare som ansvarar för 
arbetsgivarfunktionen.  

Viktiga uppgifter för personalstrategen/beställaren blir att i alla beskrivna HR - 
lönehandläggningsområden (kompetensförsörjning, arbetsgivare/ lönepolitik/arbetsgivarvarumärke, 
jämställdhet/mångfald, lönehantering/lönehandläggning, arbetsmiljö) ansvara för att kommunen 
uppfyller de krav som ställs på kommunen som arbetsgivare och arbetsgivarpart i lagar och avtal. Det 
kräver en gedigen kompetens inom hela HR/-lönehandläggningsområdet. Personalstrategen bör ingå i 
kommunens centrala ledningsgrupp. En viktig uppgift är att vara en sammanhållande funktion i 
löneöversynsarbetet vilket bland annat innebär ansvar för löneprocessens olika faser under året.  
Kontakterna med SKL som arbetsgivarorganisation kan ske genom personalstrategen/beställaren 
liksom beredning/föredragande av HR-ärenden i kommunstyrelse. Se också beskrivning över 
uppgiftsfördelning mellan kommunerna och gemensam HR-organisation, sidan 29 – 30. 
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Beskrivning av två processer inom HR/PA 

Beskrivningar har gjorts av rekryterings- och löneöversynsprocesserna i Nordanstigs kommun.  

Processkarta över en övergripande rekryteringsprocess 

 

 

Uppgiftsfördelning mellan kommunen och gemensamma HR-organisationen i 
rekryteringsprocessen 

Steg 1 (prövning). Kommunen ansvarar för det. 

Steg 2 (behovsanalys och kravspecifikation). Kommunen ansvarar, kan behöva stöd från gemensamma 
HR 

Steg 3, 4, 5,6,7,8 (annonsering, ansökningar, urval, intervju, referenser, tester).  Uppgifterna kan 
läggas ut på gemensamma HR 

Steg 9 (beslut). Kommunen ska ta beslut.  

Steg 10 (besked). Uppgiften kan läggas ut på gemensamma HR. 
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Processkarta över en övergripande löneöversynsprocess 

För att lönebildning och löneöversynsprocessen i kommunen ska fungera på ett bra sätt är det viktigt 
att alla inblandade på olika nivåer i organisationen förstår processen och är delaktiga. Löneöversyn 
är ingen engångshändelse, det är ett pågående arbete under hela året. 

Förhandlingsmodell 

Kommunerna genomför idag löneöversyn med antingen: 

- Traditionell förhandlingsmodell, innebär att facklig organisation och arbetsgivare förhandlar 
om lönen 

- Dialogmodell, innebär att chefen sätter lönen 

Lokal överenskommelse träffas om förhandlingsordning  
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Uppgiftsfördelning mellan kommunen och gemensamma HR-organisationen i 
löneöversynsprocessen 

Steg 1 (arbetsgivarens analys och bedömning av konsekvenser). Kommunen hanterar det som 
arbetsgivare. Gemensamma HR kan på beställning av kommunerna ta fram analysunderlag, 
lönekartläggning, göra arbetsvärdering, diskrimineringskartläggning, statistik. Kommunen måste sköta 
bedömning av personal-/kompetensbehov. Systemen behöver standardiseras i en gemensam HR.  

Steg 2 (arbetsgivarens lönepolitik). Arbetsgivaren ansvarar för sin lönepolitik. Viljeinriktning måste 
formuleras av kommunen. Man kan beställa ett förslag hos gemensamma HR. Kommunen svarar för 
gemensam presentation för alla. Kommunen fattar beslut om lägsta lönepåslag. 

Steg 3 (resultat och medarbetarsamtal). Kommunen ansvarar för genomförande. Gemensamma HR 
kan ge stöd i att utveckla modeller och ge utbildning till chefer. 

Steg 4 (förhandlingsstart). Starta förhandling, bestämma lönepotter, sätta ramar är kommunens ansvar. 
Gemensamma HR kan komma med förslag utifrån underlag. 

Steg 5. (förhandlingsavslut, meddela ny lön, återkoppling). Kommunerna ska underteckna avtal. 
Chefer sätter lönerna. Det kan vara olika i kommunerna hur mycket kontroll man vill ha. Men varje 
kommun förutsätts ha ansvaret för förhandlingar och uppföljningar. 

Kommunerna behöver vara aktiva i alla delar i löneprocessen. De behöver ha kontroll över hur mycket 
av lönepotterna som läggs ut. Resultatet ska kommunerna analysera och följa upp. Bedömningen görs 
att det ligger i arbetsgivaransvaret att kommunerna själva svarar för uppföljning med de fackliga 
organisationerna. Gemensamma HR kan biträda i förhandlingar. Idag ansvarar personalenheterna för 
löneförhandlingar om potter. Själva lönesättningen sköts av chefer i förvaltningarna. 

Projektgruppen har analyserat de båda processerna och identifierat uppgifter som kan beställas av en 
gemensam HR-organisation liksom uppgifter som kommunen själv bör utföra. Av anteckningarna från 
projektmötet 2014-04-03 framgår på sidorna 2 och 3 vilka delar i processerna som kan läggas ut på 
den gemensamma HR och vilka som behöver ligga kvar i kommunerna. (Bilaga 19). 

Slutsatserna är att det finns delar som går att lägga ut på gemensamma HR och delar som kommunerna 
själva behöver sköta. I vissa delmoment behöver både gemensamma HR och kommunerna vara 
inkopplade. Det krävs således en nära kommunikation mellan beställare och utförare i de båda HR-
processerna. Det kan också skilja sig mellan kommunerna hur mycket kontroll man vill ha i olika delar 
av processerna. 

Krav som behöver vara uppfyllda i en gemensam HR-organisation 

För att verksamheten ska fungera på ett kvalitativt och bra sätt i alla fyra organisationsformer, krävs: 

- gemensamt HR-system, bemanningssystem, arbetsvärderingssystem 
- vilja att utveckla standardiserade modeller och rutiner 
- förändrat arbetssätt för cheferna och utbildningsinsatser 
- en samordning på sikt av lokala avtal 
- en tydlig rollfördelning 
- förändrade delegationer. 
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Ställningstaganden  

Jurist Torbjörn Strömer har gjort en redovisning över associationsrättsliga förutsättningar för en 
gemensam HR-organisation. Här belyses också frågan om kommunalförbund kan lägga ut uppgifter på 
kommuner respektive om kommuner/kommunalförbund kan utföra uppgifter åt kommunala bolag/ 
stiftelser eller andra kommunalförbund. (Bilaga 16.) 

 Projektledningsgruppen förordar att den gemensamma HR - och lönehandläggningsorganisationen går 
in i ett kommunalförbund. Det finns alternativa möjligheter i ett kommunalförbundsbildande. En är att 
gå in i ett befintligt kommunalförbund och göra en ombildning av det. En annan möjlighet är att bilda 
ett eget kommunalförbund. Ekonomigruppen anser att alla kommunalförbund borde samlas i ett 
fleruppgiftskommunalförbund. Ett viktigt skäl till detta är att kommunalförbunden inte får köpa 
tjänster och varor från varandra (se bilaga 16 om associationsrättsliga förutsättningar för en gemensam 
HR-organisation).  

Förslag till konsortialavtal och förbundsordning har formulerats för gemensamma HR/-
lönehandläggningsorganisationen. (Bilagorna 1 och 2). I § 2 finns en formulering av en långsiktigt 
hållbar strategi som lyder: ”Det övergripande syftet med samverkan är att skapa en gemensam 
organisation för human resources (HR), personaladministration (PA) och löneadministration som kan 
säkerställa Medlemskommunernas behov av framtidsanpassning och som kan ge stöd åt 
Medlemskommunerna i en organisation som håller hög kvalitet och kompetens och som är mer stabil 
och mindre sårbar än den verksamhet Medlemskommunerna kan bedriva var för sig. 

Beträffande organisation och geografisk placering förordas alternativ 1. Alternativ 1 innebär att all 
HR-personal (inklusive lönehandläggarna) organiseras i kommunalförbund och är fortsatt placerade i 
sina respektive kommuner.  

Bedömningen görs att varje kommun behöver ha kvar en HR-strateg/beställare som fullgör 
arbetsgivarfunktionen inom HR.  Personalchefen i Söderhamns kommun har gjort en redovisning över 
uppgiftsfördelning mellan kommunerna och förbundet vid bildande av kommunalförbund.  

Uppgiftsfördelning kommunerna och förbundet vid bildandet av HR 
Hälsingland 

I ett av förslagen till organisation skissas att HR och lön går över till förbundet förutom någon resurs 
per kommun som hittills benämnts ”beställarfunktion”. Detta begrepp kan möjligen vara vilseledande 
då det i diskussionerna i projektgruppen har varit en bredare funktion. Mer om det nedan.  

Hur stor denna funktion ska vara har inte diskuterats. Utifrån nedanstående beskrivning bör varje 
kommun själv bestämma detta. Eftersom huvudinriktningen är att all HR och lön ska inrymmas i HR 
Hälsingland så ligger det i sakens natur att den ska vara så liten som möjligt. 

Till skillnad från andra förbund överlåts inte hela verksamheter eller beslutsområden till HR 
Hälsingland. Trots en organisation i ett förbund får vi i praktiken betrakta förbundet som en 
konsultorganisation till kommunerna. Förbundet fattar inga beslut åt kommunerna??  

För vissa uppgifter har projektgruppen föreslagit att viss kompetens finns kvar inom respektive 
kommun. Här kallas den ”strateg”, men kan också vara ”HR-chef”. Dessa uppgifter är ofta delade, 
dvs. kommer att utföras av såväl strategen som förbundet. Huvudinriktningen är att så mycket som 
möjligt utförs av förbundet. 
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Rollen som arbetsgivarfunktion: 

- Företräder arbetsgivaren (t ex kollektivavtal, arbetsrätt, arbetsmiljö) 

- Är kontaktperson till SKL, andra kommuner, organisationer 

- Strategisk kompetens till kommunledning och Kommunstyrelse 

- Kontaktperson, ”beställare” till förbundet 

- Företräder HR i kommunen 

 

Kommentarer  

Företräder arbetsgivaren: Här handlar det om kollektivavtal, tvisteförhandlingar och andra avtal. 
Många kontakter finns med cirka 15 fackliga organisationer. Strategen är också involverad och 
”sakkunnig” i samverkansarbetet. Kommunen kan inte delegera arbetsgivaransvar, arbetsmiljöansvar 
etc. till förbundet utan kommer att ha kvar det med de förpliktelser det innebär. Här ligger också att 
säkerställa att kommunen uppträder som en arbetsgivare. 

 Är kontaktperson till SKL, andra kommuner, organisationer, myndigheter: Här handlar det om 
samarbetsprojekt, gemensamma aktiviteter, samordning m.m. 

Strategisk kompetens till kommunledning och Kommunstyrelse: Strategen har initiativskyldighet när 
det gäller strategisk utveckling inom HR mot kommunledning och Kommunstyrelse. Det innebär att 
ansvara för att frågor tas upp, bearbetas och beslutas för att sedan överföras till HR Hälsingland för 
genomförande. Omvänt är strategen en speaking partner när frågor väcks i tjänstemannaledning och 
politik. Utgångspunkten är att strategen är ledamot av/adjungerad till ledningsgruppen och 
föredragande i HR-frågor i KS. En modern HR-funktion är en naturlig del i verksamhetens 
kärnverksamhet. 

Här kan också frågor som har nära kopplingar till högsta ledningen finnas; 
topprekryteringar/avvecklingar, pensionsfrågor, konkurrensfrågor gentemot andra kommuner. 

Kontaktperson,”beställare”, till förbundet: Förbundets uppgift framgår av förbundsordningen. Trots 
detta behövs kontinuerlig avstämning och prioritering på kortare och längre sikt. Här ryms också 
initiativ när det gäller samordning och utveckling. En annan uppgift är att följa ärenden, vara 
informerad, välja alternativ. 

 

Projektgruppens bedömning 

För att den gemensamma HR-organisationen ska kunna utveckla arbetsorganisationen med metoder 
och innehåll enligt målsättningen i direktivet behöver vissa förutsättningar gälla vid starten av 
kommunalförbund för gemensam HR/-lönehandläggningsorganisation: 

- Gemensamt PA/lönesystem 
- Tydliga förväntningar från cheferna och kommunledningarna på den nya 
-  organisationen i form av tjänster och leveranstider. 
- De nya rollerna för HR- och lönehandläggningspersonalen är kommunicerade och 

implementerade    
- Varje kommuns behov av operativt och strategiskt stöd i HR -frågor bevakas av en funktion i 

kommunen som har arbetsgivaransvar och som ansvarar för beställningar och prioriteringar 
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- Förändrade delegationer 
- IT-plattform och drift är anpassade och säkerhet råder för tillgång till information som tillhör 

kommunerna men som hanteras av gemensamma HR-organisationen 
- En tydlig rollfördelning med fastställda rutiner 

 

Redovisning från lönehandläggningsgruppen 

Att arbeta med lön i vardagen 

Löneavdelningarna är en viktig del i respektive kommunernas samlade personalfunktion. Att arbeta 
med lön är ett yrke i förändring. Traditionellt har löneadministratörens yrkesroll till största delen 
inneburit många rutinmässiga arbetsuppgifter inom ett avgränsat område, men idag ser det helt 
annorlunda ut. Utöver de rent löneadministrativa kunskaperna, där den rådgivande rollen blir allt 
tydligare, gäller det också att snabbt anpassa sig till eller ligga i fronten av den systemutveckling som 
sker. Där löneadministratören tidigare registrerade in lön, arbetar man idag istället med inställningarna 
bakom så att löneberäkningarna blir rätt medan den anställde själv registrera sina förändringar i 
självservice. Två tydliga områden kan identifieras – att arbeta strukturerat och processtyrt så att 
systemet är rätt inställt utifrån tydliga flöden med lagar och kollektivavtal som grund samt 
servicetänkandet som innebär att få användarna, dvs. chefer och medarbetare att få hjälp att göra rätt. 
Många av de arbetsrättsliga tolkningar som görs – görs av kommunens löneadministratörer.  

Utreda och ta fram förslag på hur lönehanteringen ska hanteras i en framtida organisation 

Lönegruppen har utan en tydlig målbild och med ett kort tidsperspektiv svårt att ta fram förslag på hur 
lönehanteringen ska hanteras i en framtida organisation. Framförallt känns det som en fråga för en 
eventuell framtida organisation att fatta beslut om inriktning av och organisationsuppbyggnad kring 
den framtida hanteringen.  
 
Gruppen kan dock konstatera att för en optimal lönehantering i en gemensam organisation krävs att 
följande förutsättningar finns på plats:  
 

1. Gemensamt personalsystem  
a. Behörighet i systemet så att alla kommer åt alla kommuners personal 

2. Gemensamt bemanningssystem 
3. Digitala personalakter 
4. Genomgång och utbildning av löneprocesserna så att alla arbetar på ett likartat sätt 
5. Utbildning i kommunernas lokala avtal 
6. En tydlig arbetsfördelning – vem ska göra vad och ansvara för vad? 

 
Andra förutsättningar som det är bra om de finns på plats ur ett löneperspektiv är:  

• Gemensamma blanketter 
• Andra gemensamma stödsystem som tex ekonomisystem för så få integrationer som möjligt 

och så få olika uppbyggnader i systemet som möjligt 
• Så få lokala avtal som möjligt eftersom de kräver mycket kunskap och specialinställningar i 

systemet. Viktigt att ta med i tanken är dock att lokala avtal är en väg att gå för att profilera sig 
som arbetsgivare.  

 
Utifrån de fyra spår som HR-gruppen tagit fram kring organisation görs reflektioner i bilaga 17.  

Utreda och ta fram förslag på arbetsuppgifter 

Vad som räknas som arbetsuppgifter inom löneområdet varierar från kommun till kommun. Följande 
arbetsuppgifter finns i samtliga kommuner och räknas höra till lön:  
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• Löneadministration – utbetalning av lön till alla medarbetare, uppdragstagare och 
förtroendevalda i kommuner och bolag 

• Systemadministration – drift, behörigheter, roller, inställningar och underhåll av 
personalsystemet 

• ”Löneredovisning” – avstämningar, kostnadsbokföring, administration av tex 
arbetsgivaravgifter, skatt, införsel, avtalsförsäkringar, konteringskombinationer, rekvirering av 
bidrag från ams, årsinkomstuträkningar etc 

• Årskörningar, kontrolluppgifter 
• LAS-hantering 
• Support till chefer, assistenter, arbetstagare 
• Avtalsfrågor/tolkningar 
• Utbildning i systemet 
• Rapporter, statistik och utdata 

 
Vilka arbetsuppgifter som ska utföras i respektive kommun eller av gemensam HR bör beslutas utifrån 
vilka delar respektive kommun vill behålla i sin kommun. Ur ett lönetekniskt perspektiv så går alla 
delar att flytta med. Rent juridiskt bör det dock kontrolleras om en annan organisation t.ex. kan 
genomföra avstämningar, rekvirera pengar åt annan arbetsgivare och arbeta med skatteredovisningen.  
 
Inför upphandlingen av nytt PA-system 2009 gjorde alla kommuner i Hälsingland gemensamt en 
processkartläggning över de löneprocesser som man identifierade. Processkartläggningen gjordes 
utifrån ett önskescenario. Dessa processer kvarstår även idag, se bilaga 17. Delar av de önskningar 
som gjordes är uppfyllda, se bilaga 17, exempel från Ovanåker. 
 
Beskrivning av hur det ser ut i dagsläget med en enklare arbetsfördelning för respektive kommun 
återfinns i bilaga 17.   
 
I och med att vi arbetar på olika sätt idag är rimligt att fundera kring vilken nivå av service som 
kommunerna vill ha, dvs. att kommunerna måste vara en tydlig beställare. Vi har t.ex. olika nivåer av 
vad som görs i självservice respektive på löneavdelningarna.  
 
En SWOT-analys har gjorts i utifrån två perspektiv när det gäller lönehanteringen i stort, den övre 
rutan är idag och den undre kompletterar med våra tankar kring en framtida organisation.  
 
 
 

Styrkor - Lönehantering 
• Duktig personal 
• Lokal kännedom – ”Vet vart man ska ha koll” 
• Snabb service/återkoppling mot förvaltningarna 
• Närhet till HR 
• Närhet till IT och ekonomi  
• Omväxlande jobb med varierande arbetsuppgifter 
• Närhet till kunden – besök, utbildningar, 

informationer, deltagande vid APT 
• Fungerande och bra samverkan/nätverk mellan 

Heroma kommunerna respektive HR+ kommunerna 
• Kultur att hjälpa varandra inom nätverken 
 

Svagheter -Lönehantering 
• Olika arbetssätt i olika kommuner – tex hur man väljer 

att använda webb/klient 
• Olika lönesystem/schemasystem 
• Det finns skillnader i löneadministratörsrollerna i 

kommunerna 
• Olika nivåer av självservice i kommunerna 
• Verksamheterna i kommunerna har dålig 

framförhållning/beställa vad de vill ha – många 
”krisuttryckningar” 
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• Minskad sårbarhet 
• Mer samlad kompetens 

• Tid för körningar  
• Längre systemstängningar? 

• Olika lokala avtal att hantera 

• Supporta i olika system? 

• Fler arbetsplatser? 

• Fortfarande ganska små när det gäller chans till 
specialisering 

• Flera arbetsgivare – olika inriktningar 
• Geografiska avstånd 

• Tappar den lokala förankringen 

Möjligheter -Lönehantering 
• Tidsinställda körningar 
• Duktig personal 
• Snabba förändringar eftersom systemförvaltare finns 

på plats 
• Skräddarsydda lösningar 

 

Hot -Lönehantering 
• Sårbar vid sjukdom/semester 
• ”Vi gör som vi alltid har gjort” 
• Tid/kunskap för utveckling 
• Systemförvaltning (få som kan) 

 

• Tidsinställda körningar 
• Chans till specialisering 
• Tydligare roll som lönekonsult? 

 

 

• Olika service till olika kommuner (vad man är van att 
få) 

• Dåliga kommunikationer/långa avstånd 
• Tappar tillgänglighet till IT 24 timmar om dygnet? 
• Tappar lokal kännedom 
• Tappar helhetssyn? 
• Till en början fler rättningar eftersom man inte vet var 

man ska sätta in punktinsatser 
• Hårdare krav på det som kommer in.  
• Bara fortsätter som tidigare men i gemensam form, 

grupperingar 
• Trögare? 
• Olika kulturer, det sitter i väggarna 

 
 

Utreda och ta fram förslag på ny ansvarsfördelning mellan ny organisation och enskilda 
kommunerna 

Projektgruppen har bett projektledare Else-Marie Nilsson om ett förtydligande kring vad man menar 
med denna punkt. Else-Marie har besvarat den frågan med att det handlar om att ta ställning till om det 
ska vara uppgifter kvar inom lönehanteringen i varje kommun eller om allt kan gå över i den 
gemensamma organisationen. Se rubriken utreda och ta fram förslag på arbetsuppgifter.  

Utreda och ta fram förslag på hur sekretessfrågor ska hanteras 

Sekretess gäller för sådant man får kännedom om i tjänsten. Uppgifter om inkomst, hemadress, 
hemtelefonnummer, personnummer, betyg, intyg etc. är vanligen offentliga. Undantag är personal som 
är eller har varit anställd inom socialtjänsten, parkeringsvakter och personal som är utsatta för hot samt 
eventuellt folkbokföringssekretess. 
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Sekretess gäller bl.a. för sådant som rör enskilds förhållanden. Den gäller personliga 
förhållanden, t.ex. sociala förhållanden, familjeförhållanden, hälsotillstånd och liknande samt enskilds 
ekonomiska förhållanden. Om man i tjänsten får reda på en persons eller familjs enskilda förhållanden 
bör detta regelmässigt betraktas som sekretessbelagda uppgifter.  
 
Om personen som uppgiften gäller ger sitt tillstånd till utlämnande, är uppgiften inte sekretessbelagd. 
Sekretessen är livslång så även om anställningen upphör gäller lagen. 
 

1. Hantering av sekretess bör hanteras på likartat sätt som idag. Dvs. att anställda får skriva på 
sekretessbevis där det klargörs vad som gäller kring sekretess i arbetet.  

2. Hantering av personer med skyddad identitet finns det specifika hanteringar för i 
personalsystemen. Vad man kan tänka på kring dessa är att aldrig skicka handlingar rörande 
dessa personer med internpost utan att uppgifterna överlämnas personligen, lämpligtvis till 
representant som sitter kvar i kommunen i den gemensamma HR-organisationen.  

Utreda och ta fram förslag på hanteringen av pensionshandläggning 

Alla kommuner har samma pensionsadministratör och upphandlar idag pensionsadministratör i en 
gemensam upphandling tillsammans med övriga kommuner i Gävleborgs län. Dialogen med dagens 
pensionsadministratör är bra, och mycket hjälp finns att hämta där om man behöver ha expertkunskap. 
Kommunerna i Hälsingland har idag ett pensionsnätverk där man lyfter olika frågor och hjälper 
varandra vid eventuella problem. 
 
Beroende av aktualiseringsgrad i kommunen så är man olika beroende av att ha tillgång till arkiv och 
gamla personalsystem. Lönegruppens pensionshandläggare kan konstatera att de ofta letar i respektive 
kommuns arkiv och inte bara i ”gällande” personakter. 
Pensionshandläggning i kommunen är den arbetsuppgift inom löner som har högst besöksfrekvens, då 
blivande pensionärer gärna kommer på besök för att diskutera kring pensionen.  
 
I Ljusdal och till en viss del även i Ovanåker finns en ytterligare aspekt att ta hänsyn till, eftersom att 
det blev ett fel i konverteringen mellan SPP och KPA som innebär att ej pensionsgrundande tid har 
gått över som pensionsgrundande tid. Detta gör att rutin krävs för extra kontroll av varje person som 
ansöker om pension för att se om eventuell rättning behövs. Detta kräver tillgång både till personakter, 
nya såväl som gamla personalsystem.  
 
Gruppen kan konstatera att det är möjligt att flytta ut pensionshanteringen från kommunen till 
gemensam HR, men beroende på lokalisering måste man fundera över hur man ska arbeta med 
pensionshandläggningen eftersom den kräver tillgång till respektive kommuns arkiv och tidigare 
personalsystem. Besöken av blivande pensionärer hanteras genom bokningar. Spontanbesök blir svårt.  
 
En SWOT-analys har gjorts i utifrån två perspektiv, den övre rutan är idag och den undre kompletterar 
med våra tankar kring en framtida organisation.  
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Styrkor  
• Upphandlar gemensamt, samma pensionsadministratör 
• Är både löne- och pensionshandläggare, skapar bättre 

förståelse för pensionshanteringen.  
• Medverkar på arbetsplatsträffar med pensionsinfo 
• Informationsmöten kring pensioner 
• Närhet – många besök 
• Nätverk kommunerna 
• Personakterna finns lättillgängliga 
• Kännedom om kommunalisering av 

verksamheten/avveckling 

Svagheter  
• Få pensionshandläggare i kommunen 
• Är lönehandläggare först och främst, 

pensionshandläggning hamnar på sidan om.  
• Pensionshandläggare i pensionsålder 
• Personaktsberoende 

 

• Blir fler, arbetsgrupp där man kan hjälpas åt.  
• Höjd kompetens – pratar med varandra 

 

• Lära sig tolka/förstå andra kommuners gamla 
lönesystem/arkiv/titta i pärmar 

• Resor 
• Ej lika snabb service 

• Kännedom om kommunalisering av 
verksamheten/avveckling 

• Olika rutiner kring pensionsavgångar 

Möjligheter  
• Personlig utveckling – chans att arbeta med både lön 

och pension. Behöver inte vara renodlad 
pensionsspecialist 

• Roligt att få jobba med fler saker 
• Omväxling 
• Nätverksträffar/samverkan 
• Det är en självklarhet att kontakta andra kommuner 

om man behöver hjälp att tänka.  

Hot  
• Få personer som kan – sårbart 
• Finns ingen på plats hela tiden 

 
• Tar redan idag mycket på telefon 
• 50%/50% lön och pension.  
• Specialistkunskap i den egna organisationen 
• Går mer mot en informatörsroll (väldigt långsiktigt) 
• Enhetliga rutiner 

 

• Att enbart arbeta med pensionshandläggning gör att 
man kan tappa delar av förståelsen som finns i och 
med att man arbetar med löner. Specialisering är inte 
alltid att föredra 

 

Övriga frågor 

 
Övriga frågor som inkommit och som vi har blivit ombedda att belysa är följande: 
 
I kommunerna finns olika personalsystem. Är det någon vinning att föra ihop lönehanteringen innan 
man har ett gemensamt system? 
Svar: Personalsystemet är respektive kommuns mest komplexa system som tar tid att lära sig att 
arbeta i. Vi ser ingen vinning med att föra ihop lönehanteringen innan det finns ett gemensamt system 
för alla kommunerna.  
 
Den ekonomiska vinst som vi tror och som ekonomigruppen kan se närmare på är möjligheten att i 
framtiden drifta systemet gemensamt. I nästa upphandling av personalsystem bör detta alternativ 
undersökas. Värt att notera är dock den negativa biten som kan komma med gemensam drift såsom 
längre tid för de körningar som behöver göras vilket innebär att systemet kan bli mer stängt för 
slutanvändarna.  
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Ska man sitta kvar i respektive kommun eller ska man sitta tillsammans? 
Svar: Denna fråga bör lyftas till en annan nivå än lönegruppen. Utifrån mallen som är framtagen av 
projektledare Else-Marie Nilsson lyfts fördelar respektive nackdelar utifrån löneprocessen respektive 
pensionshantering.  
 
Vad måste vara kvar i kommunen när det gäller lönehandläggning? 
Svar: Se rubriken utreda och ta fram förslag på ny ansvarsfördelning. Juristen som sitter i HR-gruppen 
kan besvara vad som rent juridiskt måste finnas kvar.  
 
Projektledningsgruppen vill få en kartläggning av de uppgifter som idag utförs inom 
lönehandläggning. Kan ni i gruppen göra en sådan och redovisa till mig? 
Svar: Se rubriken utreda och ta fram förslag på arbetsuppgifter.  
 
Projektledningsgruppen vill ha en beskrivning av nuvarande arbetsorganisation inom 

lönehandläggning. En av frågorna är hur kontaktytorna mot HR och verksamheten ser ut? 

Svar: Nuvarande organisation finns beskriven dels i PWCs rapport samt den sammanställning som 
projektgruppen HR gjort om respektive kommun. Se Hälsingerådets hemsida.  

Idag är personal och lönekontor placerade tillsammans, och kontakten är tät mellan HR och lön. Den 
arbetsrättsliga basen måste vara gemensam för att fungera som en trovärdig arbetsgivare. Systemet 
utgår ifrån de arbetsrättsliga lagarna, t.ex LAS och gällande kollektivavtal. Löneavdelningarna 
besvarar dagligen många tolkningsfrågor i avtalen. I många av de processer som tillhör 
personalområdet har både HR och lön ett gemensamt ansvar, ett enkelt och konkret exempel är 
löneöversynsprocessen där HR arbetar med den strategiska biten och löner ansvarar för att rätt lön i 
slutändan betalas ut och ser till så att systemet är rätt inställt.  

Kontakterna med kommunens verksamheter sker främst via telefon, mail och besök. I 
löneadministratörens roll ingår kontakt med och support till både chef och medarbetare i respektive 
kommun. Avdelningarna får också besvara en mängd frågor och ta ut underlag ur systemet till t.ex. 
försäkringskassan, SCB och Kronofogden.  

I och med att vi själva driftar systemen krävs en tät dialog med IT. I personalsystemen sköts också 
mycket av konteringarna som sedan ska integreras in i ekonomisystemet – vilket kräver en 
kontinuerlig dialog med ekonomi.   

Alla organisationsförändringar som görs kräver en förändring i personalsystemet, annars fungerar det 
inte med behörigheter och roller. 

Projektledningsgruppen vill få en kartläggning/processbeskrivning av de uppgifter som idag utförs 

inom lönehandläggning. 

Svar: Se bilaga 17 med alla processer. 

Slutsatser av lönehandläggningsgruppens utredning 

Arbetsgruppen konstaterar att personalsystemet är respektive kommuns mest komplexa system som tar 
tid att lära sig att arbeta i. Man ser därför ingen vinning med att föra ihop lönehanteringen innan det 
finns ett gemensamt system för alla kommunerna. Personalsystemet med sin komplexitet är uppbyggt 
utifrån de arbetsrättsliga lagarna, centrala kollektivavtal och respektive kommuns egna förutsättningar 
som organisation, lokala kollektivavtal, arbetstidsmodeller, bemanning och ekonomisystem. Ett nära 
samarbete krävs mellan lön och HR eftersom det i många processer är svårt att särskilja var 
gränsdragningen går. 
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Ur ett lönetekniskt perspektiv går alla delar av lönehandläggningsprocessen att flytta över till en 
gemensam organisation. Det gäller även pensionshandläggningen. Gruppen vill dock betona att de 
arbetsuppgifter som idag ligger på löneavdelningarna skiljer sig till vissa delar mellan kommunerna 
och det därför måste vara tydligt vilka tjänster som faktiskt ska levereras. Det förutsätter också att 
kommunerna är tydliga som beställare. 

Lönehandläggningsgruppen anser att följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att 
lönehanteringen ska fungera tillfredsställande i en gemensam lönehandläggningsorganisation: 

- gemensamt personalsystem och behörighet i systemet så att alla kommer åt alla kommuners 
personal 

- gemensamt bemanningssystem 
- digitala personalakter 
- genomgång och utbildning av löneprocesserna så att alla arbetar på ett likartat sätt 
- utbildning i kommunernas lokala avtal 
- en tydlig arbetsfördelning – vem ska göra vad och ansvara för vad 

Det är också en fördel om man har gemensamma blanketter, andra gemensamma stödsystem som 
ekonomisystem för så få integrationer som möjligt och så få olika uppbyggnader i systemet som 
möjligt. En fördel är också om man har så få lokala avtal som möjligt eftersom de kräver mycket 
kunskap och specialinställningar i systemet. 

Om lönehandläggningen går över i ett kommunalförbund innan gemensamt IT-system upphandlats får 
det ses som ett första steg där man fortsätter att arbeta som idag och också förbereder inför 
förändringar som ska följa av ett gemensamt IT-system. 

Redovisning från ekonomiarbetsgruppen 

Ekonomigruppen har tittat på förslag till rekommendationer för samverkan kring HRPA i Bollnäs, 
Nordanstig, Ovanåkers och Söderhamns kommuner och lämnar följande synpunkter.  

1. Samtlig HR- personal i de i projektet medverkande kommunerna går över organisatoriskt i ett 

kommunalförbund och är fortsatt placerade i sina respektive kommuner. 

 
Ekonomigruppens kommentar: Vi håller med om att verksamheten organiseras i ett 
kommunalförbund men anser att det vore mer fördelaktigt både verksamhetsmässigt och 
ekonomiskt om personalen i förbundet vore placerade tillsammans på en ort. Arbetet med t.ex. 
policys och riktlinjer kan göras mer effektivt och samordnat, sårbarheten vid frånvaro kan 
minskas t ex för lönehanteringen, medarbetares rörlighet mellan kommunerna underlättas. 
Genom att samla personalen på ett ställe blir det enklare att bygga upp en ny organisation. 
Förändringar och effektiviseringar kan uppnås snabbare om enheten samlas på ett ställe. Det 
alternativ som diskuteras är att personalen inledningsvis sitter kvar i respektive kommuner och 
på sikt samlas på ett ställe. Vi anser att det bästa vore att ta steget fullt ut på en gång.  
 
Målbilden som vi ser är att skapa en bra och effektiv HR-funktion för att kunna ge 
medlemskommunerna arbetsgivarstöd inom löne- och HR-frågor. 
 

2. Varje kommun behåller en arbetsgivarfunktion med HR-kompetens som fullgör 

arbetsgivarrollen inom HR och ansvarar för beställningar mot förbundet. 
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Ekonomigruppens kommentar: Se vår kommentar punkt 1. 

3. Samtliga lönehandläggare i de i projektet medverkande kommunerna går över organisatoriskt 

i ett kommunalförbund och är fortsatt placerade i sina respektive kommuner. De har 

oförändrat arbetssätt fram till dess ett gemensamt IT-system är upphandlat. 

Ekonomigruppens kommentar: Vi anser att det är ekonomiskt fördelaktigt att upphandla 
gemensamma IT-system men av praktiska skäl börja med de befintliga systemen. Vi kan inte i 
detta läge göra några ekonomiska beräkningar då tillräcklig information inte finns för att göra 
detta. 

Övrigt 

Vi anser att alla kommunalförbunden borde samlas i ett fleruppgiftskommunalförbund. Ett viktigt skäl 
till detta är att kommunalförbunden inte får köpa tjänster och varor från varandra, se Torbjörn Strömer 
text i bilaga 15. 
Dessutom ger ett fleruppgiftsförbund möjligheter till framtida samordningsmöjligheter. 

Vi förordar att HR-verksamheten läggs in i en befintlig organisation. Då tillkommer inga ökade 
kostnader utan redan uppbyggda strukturer och system kan användas. Den tillkommande kostnad vi 
kan se är att funktionen förbundsdirektör kan komma att behöva utökas med max en årsarbetare. 

Med ett nytt specifikt kommunalförbund för HR-verksamhet tillkommer betydande ökade kostnader 
för administrationssystem, direktion, förbundsdirektör, administratörer och lokaler uppskattningsvis  
1-1,5 mkr. 

IT-tjänster 

Ekonomgruppens kommentar: Rent allmänt så ser vi att förbundet behöver upphandla ett antal it-
system, intranät, ärendehanteringssystem, ekonomisystem, lönesystem, verksamhetssystem typ 
Medvind/Besched, E-mail Outlook/Lotus etc. Idag har kommunerna olika system vilket vi befarar 
kommer att leda till betydande uppstartskostnader innan gemensamma system är upphandlade. 

Fördelning av kostnader 

Lönehantering: Vi föreslår en finansieringsmodell där kommunerna inledningsvis ger förbundet en 
ersättning som bygger på budgeterad kostnad per löneutbetalning i respektive kommun. På sikt, 
förslagsvis efter 4 år, betalar kommunerna en enhetlig ersättning per löneutbetalning dvs samma 
prislapp per löneutbetalning från alla kommunerna.  

Övrig personaladministration: Här föreslår vi att den budgeterade kostnaden inledningsvis överförs 
från respektive kommun till förbundet.  

En utvärdering av hela finansieringsmodellen genomförs efter 3 år med syfte att se om några 
förändringar behöver göras.  
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Ekonomi HRPA  
    

    

(tkr) 

Överförs till förbund Söderhamn Bollnäs Ovanåker Nordanstig 

 

Budget 
2014 

Budget 
2014 

Budget 
2014 

Budget 
2014 

Intäkter 

    Förs av tjänster 45 280 101 0 

Övriga intäkter 0 0 

 

0 

Summa intäkter 45 280 101 0 

     Kostnader 

    Personalkostnader 7 655 6 103 2 351 2 885 

Lokalkostnader 265 445 på förvaltn 84 

Kostnader it-stöd 1 206 768 227 498 

Rekryteringskostnader 225 100 på förvaltn på förvaltn 

Kapitalkostnader 487 338 222 32 

Övriga kostnader 473 1 045 229 153 

Summa kostnader 10 311 8 799 3 029 3 652 

     

     Kvarstår i kommunen 
    

     Kostnader 

    25-års uppvaktningar 600 470 160 139 

Kostnader fackliga org 2 987 3 581 1 081 1 311 

Feriearbete 1 300 691 

 

206 

HR-nätverk 100 0 

 

0 

Ledarutveckling 200 0 

 

0 

Förv övergripande utb 0 

 

79 

 Bidr fritidsklubb, personalklubb 0 200 170 80 

Trainee 

 

200 

  Företagshälsovård på förvaltn 

 

851 1 518 

HR-chef 821 

 

793 762 

Summa 6 008 5 142 3 134 4 016 

     Tjänster (antal årsarbetare) 
    Löneförrättare/lönechef 7 8 4 4 

Pa-konsulter 2 2 1 1 

Övriga (på förvaltningar) 4 1,5 

 

2 

Summa 13 11,5 5 7 

     Kommentar 
    Olikheter i hur kostnader redovisas gör att det krävs ytterligare 

 genomgång av vilka budgetbelopp som ska överföras från resp kommun till  

förbundet  
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Slutsatser av ekonomiarbetsgruppens rapport 

Ekonomigruppen har beräknat kommunernas kostnader i budget 2014  respektive ekonomi för HR/PA 
i bilaga 3.Det totala beloppet för HR-/PA-/lönehandläggningskostnader i kommunerna Söderhamn, 
Bollnäs, Ovanåker och  Nordanstig beräknas till 13 Mkr i 2014 års budget. En kommentar man gör är 
att olikheter i hur kostnader redovisas gör att det krävs ytterligare genomgång av vilka budgetbelopp 
som ska överföras från respektive kommun till förbundet. I Söderhamn budgeteras kostnader för 
rekrytering och ledarskapsutveckling såväl inom HR-avdelningen som på andra förvaltningar. 
Särskilda medel för ledarskapsutveckling finns inte i alla kommuner. IT-kostnader för Nordanstig 
avser bokslut 2013. 

Ekonomigruppen förordar alternativ 3 som organisationsform.  Enligt det alternativet placeras 
personalen i förbundet tillsammans på en ort. Man ser verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar 
med en gemensam placering. Bland annat blir det enklare att bygga upp en ny organisation. 
Förändringar och effektiviseringar kan uppnås snabbare om enheten samlas på ett ställe. Beträffande 
lönehandläggarna anser ekonomigruppen att man av praktiska skäl ska börja samordningen med de 
befintliga personalsystemen innan man kan upphandla gemensamma IT-system. Det går inte i nuläget 
att göra ekonomiska beräkningar för dessa kostnader. Men man bedömer att behovet av att upphandla 
ett antal gemensamma IT-system kommer att leda till betydande uppstartkostnader. 

Redovisning från IT-arbetsgruppen 

Nedan följer en kort sammanställning från IT-arbetsgruppen, som har haft ett uppstartsmöte i Edsbyn 
och sedan kommunicerat via mail om de frågeställningar som ålagts gruppen enligt tid- och 
aktivitetsplanen samt svar på några andra frågor som gruppen blivit ombedd att belysa. 

Inventering av systemstöd 

Befintliga system: Det finns två huvudsystem för PA-funktionen i de fem kommunerna, HR- plus från 
Bluegarden i Ljusdals och Nordanstigs kommuner samt Heroma från CGI i Ovanåkers, Bollnäs och 
Söderhamns kommuner. Schema/bemanningssystem är ett viktigt försystem, som används i tre av 
kommunerna. Ljusdal använder ett som heter Besched, som är integrerat med HR-plus. Nordanstig 
och Söderhamn använder Medvind, som är integrerat med HR-plus resp. Heroma. Ovanåker och 
Bollnäs använder Heromas inbyggda schemamodul. 

System på marknaden: På marknaden finns det inte så många system, som är avsedda för kommuner. 
Förutom de befintliga i projektkommunerna finns det Evry från f.d. E-companion, Aditro från 
TietoEnator och HRM-Software.  

Upphandlingstider för olika system: Om ett gemensamt HR-(PA-)system skall upphandlas krävs en 
ganska lång upphandlingstid eftersom det är frågan om ett komplext system med många integrationer 
till/från många olika system i de fem kommunerna. Vi uppskattar att det krävs ca två år från 
upphandlingsstart till driftstart. En viktig del och som är tidskrävande vid byte av system är 
konverteringarna från befintliga system. 

Nuvarande avtalstid för Heroma går ut 2017-03-31 med möjlighet till förlängning 1+1+1 år medan 
avtalstiden för HR-plus löper ett år i taget med 6 månaders uppsägningstid. För Söderhamns del löpte 
avtalet för Medvind ut 2012-08-31 med möjlighet till förlängning 2+2 år alltså fram till 2016-08-31. 

Systemkopplingar (integrationer): Förutom ovan nämnda integrationer finns kopplingar till 
kommunernas olika ekonomisystem, rehabiliteringssystem, rekryteringssystem, 
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arbetsvärderingssystem, enkätsystem och planeringssystem. Dessutom finns kopplingar till externa 
organisationer som tex skatteverket, olika banker, SCB, försäkringskassan, CSR, FORA, KPA, SKL, 
kronofogdemyndigheten m.fl. 

Drift och support: Nuvarande PA-system driftas lokalt i de fem projektkommunerna. Bollnäs, Ljusdal 
och Ovanåker driftar sina system med egen IT-personal medan Nordanstigs system driftas av 
Fiberstaden i Hudiksvall och Söderhamns system driftas av Söderhamn Nära. 

Om ett gemensamt PA-system upphandlas, så bör driften av systemet placeras i en av kommunerna 
med ev. redundans i en annan av kommunerna. Både Bollnäs och Ljusdals kommuner har uttryckt sig 
positiva till att ta hand om driften av ett eventuellt gemensamt PA-system. 

Den tekniska supporten bör samordnas med den verksamhetsmässiga supporten, så att det endast finns 
en helpdesk för användarna att vända sig till. 

Säkerhet och sekretess: Säkerheten i ett PA-system är mycket viktig med tanke på tillgänglighet, 
tillförlitlighet spårbarhet och sekretess. Kommunikationssätt är därför en betydande faktor, speciellt 
när information skall skickas mellan varandra i de olika kommunerna. Kommunmolnet är därför att 
föredra som kommunikationsbärare. 

Övriga frågor 

Övriga frågor som inkommit och som vi har blivit ombedda att belysa är följande: 

Kan lönehandläggningen gå in i en gemensam organisation med befintliga IT-stödsavtal? 

Svar: Ja, ur ett IT-perspektiv är det fullt möjligt. 

Kan lönehandläggningen arbeta i sina nuvarande avtal med placering i respektive kommun men med 

organisatorisk hemhörighet i gemensam organisation? 

Svar: Ja, ur ett IT-perspektiv är det fullt möjligt. 

Finns det fördelar med att ha en gemensam lokalisering även om man arbetar i de löpande avtalen för 

IT-stöd? 

Svar: Nej, ingen fördel ur ett IT-perspektiv, men det är fullt möjligt att lösa det tekniskt. 

Behöver IT-stöd för lönehandläggning vara kopplat till verksamhetsstöd för HR (PA)-organisationen? 

Svar: Nej, inte nödvändigtvis ur ett IT-perspektiv, men det är givetvis att föredra. 

Slutsatser av IT-arbetsgruppens rapport  

IT-gruppen har gjort en inventering av befintliga IT- stöd och redovisat avtalstider för dem. 
Systemkopplingar har också redovisats. Om ett gemensamt PA-system upphandlas förordar IT-
gruppen att driften av systemet placeras i en av kommunerna med eventuell redundans i en annan av 
kommunerna. Den tekniska supporten bör samordnas med den verksamhetsmässiga supporten så att 
det endast finns en helpdesk för användarna. Med tanke på vikten av säkerhet utifrån 
sekretessbestämmelser i ett PA-system förordar IT-gruppen Kommunmolnet som informationsbärare. 

Andra slutsatser som IT-gruppen gör är att det ur ett IT-perspektiv är fullt möjligt att 
lönehandläggningen går in i en gemensam organisation med befintliga IT-avtal och att man arbetar 
kvar i respektive kommun. Ur ett IT-perspektiv är det ingen fördel att ha en gemensam lokalisering. 
IT-stöd för lönehandläggning behöver inte vara kopplat till verksamhetsstöd för HR ur IT-synpunkt 
men det är att föredra av verksamhetsmässiga skäl. 
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Synpunkter från fackliga referensgruppen 

Vision i Bollnäs, Ljusdal, Ovanåker och Nordanstig är emot att HR-personalen (inklusive 
lönehandläggarna) går över till en gemensam organisation i ett kommunalförbund.  

Vision i Söderhamn vill vänta med att ta ställning till längre fram i processen. 

Kommunal i Bollnäs, Ovanåker och Nordanstig är emot bildande av kommunalförbund.  

Lärarnas Riksförbund anser att en ny organisation ska ge mera stöd än vad man kan få i dagsläget. 
Kommunerna har redan SKL som intresseorganisation och betalar avgifter dit för att få kvalificerat 
stöd. En gemensam HR-organisation blir ytterligare ett mellanled.  

Skolledarförbundet frågar om vi kommer närmare kompetent HR-personal om de organiseras i ett 
kommunalförbund? Det blir ytterligare ett led i organisationen.  

Andra fackliga synpunkter är att man måste reda ut frågan vad som gäller beträffande möjligheten för 
ett kommunalförbund att utföra tjänster åt ett annat kommunalförbund respektive om kommuner kan 
utföra tjänster åt kommunalförbund. Man bör inte skapa oreda från början med att lägga in all HR-
verksamhet i gemensam organisation. Det är bättre att bygga upp stödfunktioner efter hand så man är 
säker på att det fungerar i det dagliga HR-arbetet. Man kan börja med att skapa samarbetsavtal. 

De fackliga organisationerna är emot bildande av kommunalförbund för HR-frågorna. Men om detta 
sker så förordar man alternativ 4 som organisationsform. Enligt det alternativet går omkring hälften av 
personalen över i en gemensam organisation och arbetar med strategiska uppgifter. Hälften arbetar 
kvar med de operativa frågorna och med kommunerna som arbetsgivare. 

Vision i Bollnäs framför också att man inte ser någon effektivisering med en ny organisation. Det 
verkar bli en köp-och säljorganisation. Beträffande gränssnittet anser Vision i Bollnäs att det behöver 
finnas HR-personal kvar i kommunerna för att det operativa stödet ska fungera. Frågor man ställer är 
hur Vård-och Omsorgscollege ska styras/administreras liksom företagshälsovården. Kan kommunerna 
delegera till gemensamma HR att föra förhandlingar? Viktigt med lokalkännedom vid 
omplaceringar/övertalighet. Rekrytering av sommarvikarier kräver närhet och tar mycket tid. 

Med endast en HR-funktion kvar i kommunerna tror man det blir problem med att fullgöra 
arbetsgivaransvaret. Det blir svårigheter om allt ansvar ska ligga på en person. Ett kommunalförbund 
kommer att leverera det som beställs och inget mer. Det finns risk för suboptimering i kommunerna, 
dvs. att man bygger upp egna funktioner om man inte är nöjd med stödet från Kommunalförbundet.  

Beträffande lönehanteringen ser man ingen mening i att organisera handläggarna i kommunalförbund 
innan man får ett gemensamt IT-stöd och kan förändra arbetssättet. Hur ska Bollnäs kommun kunna 
sköta lönerna åt det blivande utbildningsförbundet om personalen i Bollnäs kommun går in i ett 
kommunalförbund? 

Vision i Ljusdal framför att man är emot att förändra för att det ska förändras. Förslaget omfattar för 
hög nivå. Man borde börja med samarbetsavtal.  

Vision i Ovanåker är för samverkan men är emot bildande av kommunalförbund för HR-frågorna. 
Man har inte tilltro till upplägget. Varför är det så bråttom att gå in i en gemensam organisation innan 
man upphandlat gemensamma IT-stödsystem? Arbetsgivaransvaret behöver konkretiseras. 
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Vision i Nordanstig ser problem i förhållandet och i hur samarbetet mellan arbetsgivarna och HR-
förbundet ska fungera. Det är viktigt att varje kommun får forma sin egen personalpolitik och fastställa 
sin egen lönepolitik. Cheferna i Nordanstig är för samarbete men emot kommunalförbund. Vision 
anser att PwC:s  konsultrapport inte håller måttet.  

Kommunal i Bollnäs är för samarbetsavtal men emot kommunalförbund. Man delar Visions i Bollnäs 
synpunkter på förslaget. 

Kommunal i Ovanåker framför att deras medlemmar är oroliga för att servicen inte kommer att 
fungera på det sätt den gör idag om det blir en annan organisation och man inte har gemensamt IT-
stöd. Processen går för fort. 

Kommunal i Nordanstig är emot förslaget. Personalen känner rädsla och oro för att det blir 
försämringar. 

Synpunkter från chefer i Söderhamns kommun 

Vid en ledardag i Söderhamns kommun 2014-05-09 fick cheferna svara på frågor om vad man anser 
vara de viktigaste kraven på en välfungerande HR-organisation vad gäller operativt stöd, kompetens 
och tillgänglighet. Cheferna gav också synpunkter på vad de bör veta och kunna hantera själva inom 
HR-området. 

Cheferna anser att det operativa HR-stödet är viktigt och det behöver finnas nära. Det gäller både stöd 
i arbetsrättsliga ärenden och i avtalsfrågor. Man efterfrågar struktur och att gränssnittet definieras 
rörande uppgifter för gemensamma HR respektive för kommunerna.  

Det anses viktigt att HR-personalen har en hög och bred komptens inom HR där juridisk kunskap är 
prioriterat. Arbetsrätt, arbetsmiljö- och avtalsfrågor lyfts fram som viktiga kompetensområden. 

Tillgängligheten ses som viktigt eftersom det ofta är ”akut” när man efterfrågar hjälp.  Det  ska vara 
fysisk närhet och lättillgängligt men chefer anser också att det kan fungera  med välutbyggd teknik. 
Inställelsetider måste definieras/bestämmas. Det måste finnas fungerande IT-stöd. 

Beträffande chefernas bedömningar rörande vad de själva bör kunna hantera inom HR-området är 
svaren att man ska ha grundkunskaper inom HR-området. Man ska ha tillgång till lättillgängliga IT-
verktyg. Det ska finnas tydliga kriterier för lönesättning. Det är också viktigt att man får fortlöpande 
information på HR-området. Ansvarsfördelningen ska vara tydlig.      

Förändring som inträffat i slutskedet av projektets utredningsfas 

Ljusdals kommunstyrelse har 2014-05-08 beslutat att ompröva medverkan i utredningen om HR-
samverkan. Tolkningen av uttalandet är att Ljusdals kommun lämnar projektet. 

En konsekvens av att Ljusdals kommun inte längre deltar i projektet är att antalet HR-befattningar som 
ingår i beräkningsunderlaget minskar från 21 till 16 och antalet lönehandläggare minskar från 32 till 
24,5 befattningar. 

Förutsättningar för att uppnå direktivets mål  

För att den gemensamma HR-organisationen ska kunna utveckla arbetsorganisationen med metoder 
och innehåll enligt målen i direktivet behöver vissa förutsättningar gälla vid start av kommunalförbund 
för gemensam HR-/lönehandläggnings-/organisation: 
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- gemensamt PA/lönesystem 
- tydliga förväntningar från cheferna och kommunledningarna på den nya organisationen i form 

av tjänster och leveranstider 
- de nya rollerna för HR-och lönehandläggningspersonalen är kommunicerade och 

implementerade 
- varje kommuns behov av operativt och strategiskt stöd i HR-frågor bevakas av en funktion i 

kommunen som har arbetsgivaransvar och som ansvarar för beställningar och prioriteringar 
- förändrade delegationer 
- IT-plattform och drift är anpassade och säkerhet råder för tillgång till information som tillhör 

kommunerna men som hanteras av gemensamma HR-organisationen 
- en tydlig rollfördelning med fastställda rutiner 

Förslag till organisation för gemensam HR-funktion i Hälsingland 

I redovisningen till projektledningsgruppen ingår också associationsrättsliga förutsättningar för en 
gemensam HR-organisation. Projektledningsgruppen förordar att den gemensamma HR-och 
lönehandläggningsorganisationen går över i ett kommunalförbund. Det finns alternativa möjligheter i 
ett kommunalförbundsbildande. En är att gå in i ett befintligt kommunalförbund och göra en 
ombildning av det. En annan möjlighet är att bilda ett eget kommunalförbund. Ekonomigruppen 
förordar att alla kommunalförbund samlas i ett fleruppgiftskommunalförbund. Ett viktigt skäl till detta 
är att kommunalförbunden inte får köpa tjänster och varor från varandra (se bilaga 16 om 
associationsrättsliga förutsättningar för en gemensam HR-organisation). Man förordar också att HR-
verksamheten läggs i en befintlig organisation. Då tillkommer inga ökade kostnader utan redan 
uppbyggda strukturer och system kan användas. Den tillkommande kostnad man ser är att funktionen 
förbundsdirektör kan behöva utökas med max en årsarbetare. Förslag till konsortialavtal och 
förbundsordning finns i bilagorna 1 och 2. 

 De fyra alternativa organisationsformerna har analyserats utifrån kommunernas respektive den 
gemensamma organisationens perspektiv. I dialog med projektledningsgruppen förordas alternativ 1 
av de fyra olika organisationsförslagen som organisationsform. Enligt det alternativet går all HR-
personal (inklusive lönehandläggningspersonal) över till gemensamma HR och har fortsatt placering i 
sina respektive kommuner. Ekonomigruppen anser att det vore mer fördelaktigt både 
verksamhetsmässigt och ekonomiskt om personalen i förbundet vore placerade tillsammans på en ort 
(alternativ 3). Genom att samla personalen på ett ställe blir det enklare att bygga upp en ny 
organisation. Förändringar och effektiviseringar kan uppnås snabbare om enheten samlas på ett ställe. 
Sårbarheten vid frånvaro kan minskas för t.ex. lönehanteringen. Medarbetares rörlighet mellan 
kommunerna underlättas. Det har diskuterats om personalen inledningsvis sitter kvar i respektive 
kommuner och på sikt samlas på ett ställe. Ekonomigruppen anser att det bästa är att ta steget fullt ut 
på en gång. 

Till skillnad från andra förbund överlåts här inte hela verksamheter eller beslutsområden till en 
gemensam HR-organisation. Trots en organisation i ett kommunalförbund blir förbundet i praktiken en 
konsultorganisation åt kommunerna. Tolkningen av direktivet är att förbundet inte fattar några beslut 
åt kommunerna.  

För vissa uppgifter föreslås att viss kompetens finns kvar inom respektive kommun. Benämningen kan 
vara HR-chef eller HR-strateg/beställare. Dessa uppgifter är ofta delade, dvs. kommer att utföras av 
såväl strategen som förbundet. Huvudinriktningen är att så mycket som möjligt utförs av förbundet. 
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Till arbetsgivarrollen hör att: 

- företräda arbetsgivaren (t.ex. kollektivavtal, arbetsrätt, arbetsmiljö) 
- vara kontaktperson till SKL, andra kommuner, organisationer 
- vara strategisk kompetens till kommunledning och kommunstyrelse 
- vara kontaktperson, ”beställare” till förbundet 
- företräda HR i kommunen 

En modern HR-funktion kan sägas vara en naturlig del i verksamhetens kärnverksamhet. 

Förslag till Hälsingerådet  

Utifrån direktiv för gemensam HR-organisation i Hälsingland har en utredning med underlag tagits 
fram i ett HR-projekt. I förslagen hänvisas till ovan angivna beskrivna förutsättningar för att uppnå 
projektets mål. 

Hälsingerådet föreslås avge följande rekommendationer till de i projektet medverkande kommunerna: 

1. Samtlig HR-personal i de i projektet medverkande kommunerna går över organisatoriskt i ett 
kommunalförbund och är inledningsvis fortsatt placerade i sina respektive kommuner. 
Ekonomigruppens förslag om placering på gemensam ort föreslås beaktas i det fortsatta 
planeringsarbetet. 

2. Varje kommun behåller en arbetsgivarfunktion med HR-kompetens som fullgör 
arbetsgivarrollen inom HR och ansvarar för beställningar mot förbundet    

3. Samtliga lönehandläggare i de i projektet medverkande kommunerna går över organisatoriskt 
i ett kommunalförbund och är inledningsvis fortsatt placerade i sina respektive kommuner. 
Ekonomigruppens förslag om placering på gemensam ort föreslås beaktas i det fortsatta 
planeringsarbetet. Lönehandläggarna arbetar i sina respektive system fram till dess 
gemensamma IT-system är upphandlade. De föreslås inleda förberedelser inför övergång till 
gemensamma system. 

Förslag till organisation för fortsatt arbete med fas två och tre 

Hälsingerådet ska avge rekommendation angående HR-projektet vid sitt sammanträde i oktober 2014. 
Frågan ska därefter föras till beslut i de medverkande kommunerna under oktober – december 2014.  
Under förutsättning att beslut fattas om att bilda en gemensam HR-organisation inleds en 
genomförandefas under perioden januari – juli 2015 med inriktningen att verksamheten ska vara i drift 
senast 2015-07-15.   

Om den gemensamma HR-organisationen bildas i form av ett kommunalförbund bör en chef/HR-
strateg för förbundet rekryteras alternativt frigöras så snart som möjligt från andra uppgifter.  

En projektorganisation bör bildas för kommunernas förberedelser och för genomförandet av den nya 
organisationen. Projektet för fas två och tre kan till stora delar organiseras som under utredningsfasen.  

Else-Marie Nilsson 

Projektledare 
 

 

 



46 

 

Länk till Hälsingerådets hemsida där bilagorna finns att läsa: 

http://www.halsingeradet.se/ 

Bilagor: 

Bilaga  1,förslag till  konsortialavtal 

Bilaga 2, förslag till förbundsordning 

Bilaga 3, Ekonomi HR/PS, ekonomigruppens bedömning 

Bilaga 4, konsultrapport Översyn av PA-funktionerna för kommunerna i Hälsingland  

Bilgaga5, direktiv för projektet Gemensam HR (PA)-funktion i Hälsingland  

Bilaga 6, deltagare i arbetsgrupper och facklig referensgrupp 

Bilaga 7, projektplan för projektet 

Bilaga 8, kommunikationsanalys för projektet 

http://www.halsingeradet.se/ Bilaga 9, riskanalys för projektet 

Bilaga 10, tid-och aktivitetsplan för projektet 

Bilaga 11, beskrivning Bollnäs feb-14 

Bilaga 12, gemensam HR-funktion i Söderhamn 

Bilaga 13, Ovanåker utredning version 140210 

Bilaga 14, Ljusdals personal- och lönehandläggning 

Bilaga 15, personalenheten Nordanstig 

Bilaga 16, associationsrättsliga förutsättningar för en gemensam HR-organisation 

Bilaga 17, processbeskrivningar och analystabell från lönehandläggningsgruppen   

Bilaga 18, anteckningar från möten med fackliga referensgruppen 2014-02-26, 2014-03-11,  
2014-04-01, 2014-04-16, 2014-05-06 

Bilaga 19, anteckningar från möten med projektgruppen 2014-02-06, 2014-02-27 2014-03-24,  
2014-04-03, 204-04-10, 2014-05-05 

Bilaga 20, anteckningar från möten med projektledningsgruppen 2014-02-19, 2014-03-19,  
2014-03-31, 2014-04-16 


