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Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 

Sammanfattning 
Av verksamhetsberättelse och årsredovisning för år 2010 framgår att samarbetet om 
personalsystem har fungerat planenligt. De kommuner som ingår i samarbetet har i och med 
valet av samverkansformen gemensam nämnd fått tillgång till och möjlighet att gemensamt 
nyttja resurser och kompetenser.  
 
Förslag till beslut 
1. Nämnden godkänner verksamhetsberättelsen 2010  

2. Nämnden fastställer årsredovisningen 2010 

3. Nämnden fastställer den slutliga kostnaden för varje kommun år 2010  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-18 

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 
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Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 
Gemensam nämnd för drift av personalsystem  

Inledning 
Det direkta förarbetet med att bilda en gemensam nämnd inom området 
personal- och lönesystem startade hösten 2008 och resulterade i att Skellefteå 
kommunstyrelse i maj 2009 beslutade att bjuda in Arvidsjaur, Malå och Norsjö 
kommuner att delta i en gemensam nämnd för drift av personalsystem.   
 
Till bakgrunden hör att Skellefteå och Norsjö kommuner sedan år 2005 hade ett 
samverkansavtal om drift och underhåll av det gemensamma personal- och 
lönesystemet. Syftet med det samarbetet var att effektivisera administrationen 
och nyttja befintliga resurser effektivt. Även Malå och Arvidsjaur kommuner 
hade visat intresse av att delta i ett sådant samarbete.  
 
Efter att de inbjudna kommunerna tackat ja till att ingå i en gemensam nämnd 
för drift av personalsystem inrättades en sådan 2009-11-01. Skellefteå kommun 
är värdkommun och nämnden ingår i dess organisation.  
 
Den gemensamma nämnden ansvarar för drift av personalsystem i de 
samverkande kommunerna. Samarbetet innebär att de kommuner som ingår i 
nämnden använder det personalsystem som Skellefteå kommun upphandlat, 
sköter drift av och förvaltar. Genom samarbetet skall de samverkande 
kommunerna enligt samverkansavtal sträva efter att åstadkomma:  

- effektiv drift av personalsystem 
- optimalt nyttjande av resurser och kompetens 

Effektiv drift av personalsystem  
Skellefteå kommun, värdkommunen, har bland annat som mål att utveckla 
verksamhetsprocesserna, något som även gäller för den gemensamma nämnden. 
Enligt samverkansavtal ska nämnden eftersträva att åstadkomma effektiva 
verksamhetsprocesser när det gäller det gemensamma personalsystemet, både 
vad gäller it-drift och systemdrift. Detta första år med en gemensam nämnd och 
ett gemensamt personalsystem har ett arbete pågått med att utveckla dessa 
processer och skapa rutiner för samarbetet.  
 
Sammantaget har samarbetet mellan kommunerna pågått planenligt och fungerat 
väl; It-drift och systemdrift av det gemensamma personalsystemet har fungerat 
tillfredsställande och de övriga kommunerna är nöjda med stödet från och 
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samarbetet med Skellefteå kommun. Endast några smärre driftsstörningar har 
förekommit.  
 
Vid nämndens sammanträden, som sker omväxlande i de samverkande 
kommunerna, har en tjänsteman från den kommun där sammanträde hållits 
medverkat. På så sätt är nämnden väl informerad om verksamheten.  

Optimalt nyttjande av resurser och kompetens  
Skellefteå kommuns mål ”effektivt resursnyttjande” är något som även den 
gemensamma nämnden enligt samverkansavtalet ska eftersträva. Till god 
ekonomisk hushållning hör att nyttja resurser och kompetens optimalt. För att 
göra detta när det gäller drift av personalsystem behövs samverkan över 
kommungränser, någon som samarbetsformen gemensam nämnd möjliggör. I 
och med den gemensamma nämnden har de kommuner som ingår tillgång till 
och möjlighet att nyttja efterfrågade resurser och kompetenser beträffande 
personalsystem.  
 
Budgeten för nämnden är en s.k. nollbudget, upprättad utifrån de avtal som 
ingåtts mellan Skellefteå kommun och övriga kommuner om bl a drift, service 
och underhåll av personalsystemet.  
 
Innevarande år är nämndens första varför någon jämförelse med budget från 
tidigare år inte kan redovisas. Avvikelsen i nämndens kostnader beror på att när 
beslut om budget för år 2010 togs var avtalet om kostnaden för it-drift för 
Norsjö kommuns del under omförhandling. Avtalet slöts senare under våren 
2010. I arbetet med att utveckla arbetsformer för nämnden har det framkommit 
att några kostnader för sekretariat och administration för år 2010 och 2011 inte 
har budgeterats, något som kommer att ske i budgeten för år 2012.  

Avslutning 
Historiskt sett är gemensam nämnd för drift av personalsystem den första 
gemensamma nämnden för Skellefteå kommuns del.  
 
Många av landets kommuner samverkar i någon form och att samarbete mellan 
kommuner ökar är en allmän trend. Det gäller gemensamma nämnder och 
kontor, köp av tjänster samt informella nätverk för erfarenhetsutbyte och 
gemensamma projekt. Fler och fler kommuner utreder möjligheterna till mer 
formaliserad samverkan för att möta kraven på tillräckliga resurser och 
kompetens. Ett sätt att göra detta är genom samarbetsformen gemensam nämnd.  
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Årsredovisning - Budget och resultat 2010  
 

 
Budget 2010 
 

 
Resultat 2010 

Malå 
It-drift  99 900 
Systemdrift 29 500 
Totalt 129 400 

Malå 
It-drift  99 900 
Systemdrift  29 500 
Totalt 129 400 

Arvidsjaur  
It-drift 117 900 
Systemdrift  48 700 
Totalt 166 600 

Arvidsjaur  
It-drift  117 900 
Systemdrift  48 700 
Totalt 166 600 

Norsjö 
It-drift 67 900 
Systemdrift 36 300 
Totalt 104 200  

Norsjö 
It-drift  117 900 
Systemdrift 36 300 
Totalt 154 200  

 
Totalt 400 200 
 

 
Totalt  450 200 

 
 
Driftredovisning  
 

Driftredovisning 2010 2009

Intäkter + 450200
Kostnader - 450200
Nettokostnad 0
Årsbudget 0
Avvikelse 0
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Revisionsrapport Gemensam nämnd för drift av personalsystem 
– granskning 2010 

Sammanfattning 
Revisorernas granskning har skett i samarbete mellan revisionen i Arvidsjaur, Malå, Norsjö 
och Skellefteå kommun. Granskningen visar att nämndens ansvarsutövande under sitt första 
verksamhetsår 2010 varit tillfredsställande.  

Ett arbete med att utveckla nämndens ansvarsområde utifrån revisorernas förslag till 
prioriterade områden har påbörjats.   

Förslag till beslut 
Nämnden fortsätter att under år 2011 utveckla arbetsformerna och då iaktta de förslag till 
utveckling av nämndens ansvarsutövande som revisorerna redovisat.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-18 

Revisionsrapport Gemensam nämnd för drift av personalsystem – granskning 2010 
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Beskrivning av ärendet 

Nämndens ansvarsutövande under sitt första verksamhetsår 2010 har enlig revision i 
november 2010 varit tillfredsställande. I granskningen anser dock revisorerna att tre 
områden bör prioriteras för att utveckla nämndens verksamhetsområde:  

1. Nämnden bör formulera mätbara resultat för sin verksamhet 

2. Nämndens budget (kostnader och intäkter) bör innefattar samtliga medverkande 
kommuner, dvs även Skellefteå kommun 

3. Tertialrapporter bör hanteras av nämnden innan de överlämnas till respektive 
fullmäktigeförsamling 

Utifrån dessa förslag till prioriterade områden har ett arbete med att utveckla nämndens 
ansvarsområde påbörjats enlig nedan.   

Mätbara resultatmål 
Eftersom Skellefteå kommun är värdkommun för den gemensamma nämnden gäller 
Skellefteå kommuns styrkort även för denna nämnd. Ett av Skellefteå kommuns mål är att 
utveckla verksamhetsprocesserna, något som även är av vikt för den gemensamma nämnden. 
Enligt avtal mellan Arvidsjaur, Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner ska de samverkande 
kommunerna sträva efter att åstadkomma effektiv drift av personalsystem.  

Enligt avtal ska de samverkande kommunerna även eftersträva ett optimalt nyttjade av 
resurser och kompetens.  

Ett arbete med att utifrån Skellefteå kommuns styrkort och intentionerna i samverkansavtalet 
formulera mätbara resultatmål för nämnden har påbörjats. Planering pågår för att göra 
uppföljning av målen. Preliminärt kan den första mätningen genomföras i november 2011. 
Resultatet infogas i årsredovisningen för året.   

Nämndens budget innefattar samtliga medverkande kommuner 
Arbetet med att upprätta en budget för år 2012 som innefattar samtliga kommuner, dvs även 
Skellefteå kommun, har påbörjats.  

Tertialrapporterna hanteras i nämnden  
Nämnden har vid uppföljning av arbetsformer och rutiner (GNP 2010-03-26, § 9) beslutat 
att tertialrapporter kan lämnas per e-post till nämndens ledamöter och ersättare samt till 
respektive kommunfullmäktige. Eftersom nämnden sammanträder endast två gånger per år 
behandlas tertialrapporterna på nämndens nästkommande sammanträde.  

___________________________________________________________ 

Beslutet sänds till:  
Revisorerna i Arvidsjaur kommun 

Revisorerna i Malå kommun 

Revisorerna i Norsjö kommun 

Revisorerna i Skellefteå kommun 
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Administrativa kostnader för gemensam nämnd för drift av 
personalsystem  

Sammanfattning 
Arbetet med att upprätta en budget för år 2012 som även innefattar nämndens kostnader för 
beredning, verkställighet, planering och administration har påbörjats. Till kostnad för 
administration hör bland annat sekretariatskostnaden.  

Förslag till beslut 
Budgeten för år 2012 ska även innefatta kostnad för beredning, verkställighet, planering och 
administration för nämnden  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2011-02-18 



  ARBETSMATERIAL 2011-03-02  
   

 1

Diskussionsunderlag om pågående målarbete 
Skellefteå kommunfullmäktige har beslutat om styrkort för år 2011 för 
varje nämnd/bolag. Eftersom Skellefteå kommun är värdkommun för 
gemensam nämnd för drift av personalsystem gäller styrkortet även för 
denna nämnd. Styrkorten omfattar mål inom fyra olika perspektiv. 
• Medborgare/kund 
• Utveckling/tillväxt 
• Ekonomi 
• Medarbetare 
 
Två av perspektiven i styrkortet är aktuella även för den gemensamma 
nämnden för drift av personalsystem; Medborgare/kund och Ekonomi. 
Detta dokument ger förslag till resultatmål för den gemensamma 
nämnden.  

Perspektiv medborgare/kund – två resultatmål 
Skellefteå kommuns mål är bland annat att ”utveckla 
verksamhetsprocesserna”, något som även gäller för den gemensamma 
nämnden; Effektiv drift av det gemensamma personalsystemet ska 
eftersträvas. Eftersom driften av personalsystemet omfattar två delar, 
it-drift och systemdrift, bör målet delas upp i två resultatmål:   

• effektiv it-drift av det gemensamma personalsystemet 
• effektiv systemdrift av det gemensamma personalsystemet 

Perspektiv ekonomi – två resultatmål 
Skellefteå kommuns mål ”ett effektivt resursnyttjande” gäller även för 
den gemensamma nämnden; Enligt samarbetsavtalet ska ett optimalt 
nyttjade av resurser och kompetenser eftersträvas. Även detta område 
bör delas upp i två resultatmål:  

• Optimalt nyttande av ekonomiska resurser  
• Optimalt nyttjande av kompetenser  

Förslag till uppföljning av målen 
Val av mätmetod/mått för att göra uppföljning av dessa mål kommer 
att ske i samarbete med kommunledningskontoret, Skellefteå kommun.  
Förslagsvis kan måluppfyllelse bedömas genom en uppföljning med de 
kommuner som ingår i samarbetet. Väljs metoden enkät för denna 
uppföljning bör även utrymme för övriga synpunkter finnas. Detta för 
att ta till vara erfarenheter i syfte att utveckla samarbetet runt 
personalsystem. Preliminärt kan den första mätningen genomföras i 
november och resultatet infogas i årsredovisningen 2011. 
 




