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Samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i 
Kumla, Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsbergs och 
Ljusnarsbergs kommuner 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 17 september 2015 § 68 att 
ansöka om medlemskap i den gemensamma nämnden Sydnärkes lönenämnd. 

Kumla kommun har den 30 oktober 2015 inkommit med förslag till 
samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i Kumla, Askersunds, 
Lekeberg, Laxå, Hallsbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

Kommunstyrelsens förslag 
Komnmnstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta föreliggande förslag till . 
samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan i Kumla, Askersunds, 
Lekeberg, Laxå, Hallsbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

Justerandes s!gn. Utdragsbestyrkande 
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Samverkansavtal för gemensam nämnd för lönesamverkan 
i Kumla, Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsbergs och 
Ljusnarsbergs kommuner 

Detta avta l ersätter "Samverkansavta l för gemensam nämnd för lönesamverkan i 
Kumla, Askersund, Lekeberg och Laxås kommun", daterat 2013-05-24 

Genom detta avtal är Kumla, Askersund, Lekeberg, Laxå, Hallsberg och Ljusnarsbergs 

kommuner överens om att samverka i en gemensam lönenämnd. Den gemensamma 
nämndens ändamål och verksamhet beskrivs enligt nedan. 

Nämnden benämns Sydnärkes Lönenämnd. 

Ändamål 

§ 1 
Den gemensamma nämnden bedriver en ekonomisk effektiv verksamhet inom 

löneområdet i enlighet med vad som åvilar var och en av kommunerna enligt 
gällande författningar och frivilliga åtaganden samt nyttja och säkra kompetens inom 

nämndens verksamhetsområde. Kravet är att de samverkande kommunerna ska ha 
samma personaladministrativa system och samma lönerutiner. 

För att uppnå en effektiv verksamhet är målet att va rje heltidsanställd 

löneadministratör i snitt ska administrera 600 löner. 

Nämnden utför uppgifter avseende pensionshantering och personalanknutna 
försäkringsfrågor åt den kommun som så önskar. 

Verksamhet 

§2 

Nämndens verksamhet och arbetsformer regleras i ett reglemente för nämnden. 
Reglementet ska antas av fu llmäktige i samtliga sex samverkande kommuner enligt 

kommunallagen 6 kap. 32 §. 
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Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgift inom 
löne- och pensionsadministration. 

Den gemensamma nämnden ansvarar också för 

2(4) 

• Att inom sitt verksamhetsområde avge yttranden och lämna de upplysningar 
som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller annan nämnd i 
någon av samverkanskommunerna. 

• Att besluta i de frågor som kommunfullmäktige i samverkanskommunerna i 
reglemente eller annan ordning delegerat till nämnden. 

Värd kommun 

§3 

Sydnärkes Lönenämnd inrättas av Kumla kommun och ingår i dess förvaltning. 

Delegation 

§4 

Nämnden svarar för att erforderlig delegationsordning upprättas. Nämnden har 
därvid rätt att delegera till utskott, ledamot eller ersättare i nämnden eller till en 
anställd i någon av de samverkande kommunerna. 

Ekonomisk fördelning 

§5 

Värd kommunen fastställer årligen årsbudget och investeringsbudget för den 
gemensamma nämnden. Arbetsprocessen inför budget, årsredovisning och 
delårsbokslut fastställs efter samråd mellan de samverkande kommunerna. 

Var och en av de samverkande kommunerna ska lämna årligt bidrag till täckande av 
kostnaderna för den gemensamma nämndens och förvaltningens verksamhet med 
belopp motsvarande de totala faktiska kostnaderna minskat med de totala faktiska 
intäkterna. 
Bidraget fördelas efter en fastställd fördelningsnyckel (bilaga 1). 

Medelsförvaltning, kostnadsredovisning och insyn 

§6 

Värd kommunen förvaltar den gemensamma nämndens och förvaltningens medel. 
Övriga samverkande kommuner har rätt till löpande insyn i nämndens och 
förvaltningens arbete och redovisning. 

Nämnden ska regelmässigt rapportera till samverkanskommunerna hur 
verksamheten utvecklas och om den ekonomiska situationen under budgetåret. 
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Antal led möter och ersättare 

§7 

Vad gä ller nämndens formalia och arbetsformer anges detta i reglemente för den 
gemensamma nämnden. 

Revision och ansvarsfrihet 

§8 

Den gemensamma nämnden ska granskas av revisionen i var och en av de 
samverkande kommunerna. 

Frågan om ansvarsfrihet ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av de 
samverkande kommunerna. 

Arkiv 

§9 

Värd kommunen är arkivansvarig för alla handlingar och dokument som framställs 
från och med den 1 januari 2010 i den gemensamma nämndens verksamhet. 

Avtalets giltighet, omförhandling och uppsägning 

§ 10 

Detta avtal gäller från det att det godkänts av respektive kommunfullmäktige och 
därefter kontrasignerat s nedan till och med 2016-12-31 
Därefter förlängs avtalet med ett (1) år i t aget om det inte sagts upp. 

3(4) 

Om förutsättningar för samverkan enligt detta avtal avsevärt minskar eller förändras 
på påtagligt sätt får avtalet omförhandlas. Begäran ska vara skriftlig och skickas til l 
övriga kommuner. Nya villkor kan tidigast träda i kraft ett år därefter eller vid en 
tidigare tidpunkt om parterna är överens om detta. 

Uppsägning av detta avtal ska ske skrifligen till samtliga parter minst tjugofyra (24) 
månader före avta Istidens utgång i annat fall förlängs avtalet enligt ovan. 

Tvist 

§ 11 

Tvist, angående tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal 
ska, om parterna inte på annat sätt kommer överens, slut ligen avgöras av allmän 
domstol va rvid tingsrätten i den domsaga inom vilken värdkommunen är belägen ska 
utgöra första instans. 

Detta avta l har upprättats i sex likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
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2015- 2015-

Kumla Kommun Askersunds kommun 

Katarina Hansson Per Eriksson 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

2015- 2015-

Lekebergs Kommun Laxå kommun 

Wendla Thorstensson Bo Rudolfsson 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

2015- 2015-

Hallsbergs kommun Ljusnarsbergs kommun 

Andreas Svahn Ewa-Leena Johansson 

Namnförtydligande Namnförtydligande 


