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Utvärdering av kommunsamarbetet 2011 

Sammanfattning 
Som ett led i arbetet med att formulera mätbara resultatmål för verksamheten har en 
utvärdering av kommunsamarbetet kring driften av personalsystem genomförts. 
Utvärderingen är att betrakta som en basmätning och val av mått/mätetal har gjorts utifrån 
denna undersökning.  

Måtten/mätetalen som valts kommer att tillämpas vid mätning av måluppfyllelse 2012.  

Förslag till beslut 
1. Nämnden noterar redovisning av utvärderingen  

2. Nämnden överlämnar utvärderingen till respektive kommun för att ta vara på resultatet 

3. Nämnden fastställer mätetal kopplade till målen för 2012 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-14 

Utvärdering av kommunsamarbetet 2011 

 

 



SKELLEFTEÅ KOMMUN 

     

    

 

Beskrivning av ärendet 

Värdkommunens styrkort utgör utgångspunkt för planering av nämndens verksamhet, 
inklusive formulering av mätbara resultatmål. Som ett led i arbetet med att formulera 
mätbara resultatmål för verksamheten genomfördes i november 2011 en utvärdering av 
kommunsamarbetet kring driften av personalsystem. Utvärderingen är att betrakta som en 
basmätning och val av mått/mätetal har gjorts utifrån denna undersökning.  

Målen för nämnden 2012 har tidigare, 2011-10-13, fastställts. Målen har formulerats med 
utgångspunkt från Skellefteå kommuns styrkort och intentionerna i samverkansavtalet för 
nämnden. Mål för 2012:  
- effektiv it-drift av det gemensamma personalsystemet 
- effektiv systemförvaltning av det gemensamma personalsystemet 
- effektivt nyttande av ekonomiska resurser  
- effektivt nyttjande av kompetenser  

Basmätningen i november visar på ett gott resultat. Av de som besvarat enkäten verkar 
nöjdheten med effektiviteten inom områdena IT-drift, systemförvaltning, ekonomi och 
nyttjande av kompetenser vara hög. Synpunkter har också lämnats kring positiva respektive 
negativa effekter av kommunsamarbetet hittills samt förväntade positiva och negativa 
effekter av samarbetet på lång sikt.  

Målet för 2012 är att bibehålla 2011 års goda resultat, men för att ytterligare utveckla 
samarbetet kommer fokus under året att ligga på att analysera resultatet av enkäten i sin 
helhet och på att ta till vara respondenternas synpunkter.  

Förslag till mått/mätetal att tillämpa vid mätning av måluppfyllelse 2012:  

Perspektiv Medborgare/kund 
Mål: Engagerade och nöjda medborgare och kunder  
 Mål GNP 2012 

 
Mått 

Fokusområde 2012-201 
 

  

• effektiv it-drift av det 
gemensamma 
personalsystemet 

3,9  • Medborgar-/kundstyrda satsningar och tydligt 
serviceutbud 

 
• effektiv systemförvaltning av 

det gemensamma 
personalsystemet 

4,3 

Perspektiv Ekonomi 
Mål: God ekonomisk hushållning 
 Mål GNP 2012 

 
 

Fokusområde 2012-2014 
 

  

• Effektivt nyttande av 
ekonomiska resurser  

 4,3 • Processer över förvaltnings-/bolagsgränser - 
GNP vidgar begreppet till att röra även 
processer över kommungränser 

• Effektivt nyttjande av 
kompetenser 

4,2 

___________________________________________________________ 

Beslutet sänds till:  
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 Kommunledningskontoret 
 Personalavdelningen 
 Enheten för analys 

 

 

 

 

 

Utvärdering av kommunsamarbetet 

kring driften av personalsystem 
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Sammanfattning 
Denna rapport sammanfattar resultatet för enkätundersökningen ”Utvärdering av 
kommunsamarbetet kring driften av personalsystem” som skickades ut i slutet av november. 
Syftet med utvärderingen var att undersöka i vilken grad kommunsamarbetet är effektivt inom 
följande fyra områden: 
 
 IT-drift 
 systemförvaltning 
 ekonomi  
 nyttjande av kompetenser 
 
En svarsfrekvens på 94 % ger ett gott underlag för slutsatser, samtidigt valde en stor andel av 
respondenterna att inte ta ställning till vissa frågor genom svarsalternativet ”vet ej”. 
 
Av de som besvarat enkäten verkar nöjdheten med effektiviteten inom områdena IT-drift, 
systemförvaltning, ekonomi och nyttjande av kompetenser vara hög. Synpunkter har också 
lämnats kring positiva respektive negativa effekter av kommunsamarbetet hittills samt 
förväntade positiva och negativa effekter av samarbetet på lång sikt. 
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1 Inledning 
 
1.1 Bakgrund  
Historiskt sett är den gemensamma nämnden för drift av personalsystem den första 
gemensamma nämnden för Skellefteå kommuns del. 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.  
 
Sedan år 2005 hade redan Skellefteå och Norsjö kommuner ett samverkansavtal om drift och 
underhåll av sina respektive personal- och lönesystem. 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 samma 
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 och optimalt nyttjande av resurser och 
kompetens 
 
2011-03-02 beslutade nämnden att en utvärdering av kommunsamarbetet kring driften av 
personalsystem skulle genomföras. Enheten för analys vid kommunledningskontorets 
personalavdelning i Skellefteå kommun uppdrogs därför att genomföra en enkätundersökning 
med utvalda nyckelpersoner från respektive kommun. 
 
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna utvärdering är att undersöka i vilken grad kommunsamarbetet är effektivt 
inom följande fyra områden: 
 
 IT-drift 
 systemförvaltning 
 ekonomi  
 nyttjande av kompetenser 
 
 

1.3 Metod  
Som metod valdes en enkätundersökning via det webbaserade enkätverktyget Websurvey. 
Fördelen med denna typ av metod är man på ett relativt snabbt, enkelt och kostnadseffektivt 
sätt kan få förstahandsuppgifter från respondenterna. Att alla respondenter besvarar samma 
frågor gör det också lättare att jämföra svaren.  
 
 
I enkäten fanns ett antal skattningsfrågor där respondenterna fick gradera på en skala 1-5 
huruvida de instämde eller inte instämde i frågeställningen. Det fanns också möjlighet att 
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välja svarsalternativet ”vet ej”. Dessutom fanns ett antal öppna frågor vilket gav deltagarna 
möjlighet att formulera egna synpunkter. 
 
 

1.4 Urval 
Enkäten skickades ut till 17 personer, fyra personer från respektive kommun (i Skellefteå 
valdes fem personer ut).Urvalet gjordes utifrån att respektive kommuns personalchef fick 
uppge 4 personer i kommunen som är berörda av samarbetet kring drift av personalsystem 
och som därför borde besvara frågor kring detta. 
 
Enkäten skickades via e-post den 21 november, två påminnelser skickades därefter ut. Av de 
17 personer som fick enkäten svarade 16. Svarsfrekvensen blev 94 % vilket kan anses utgöra 
ett gott underlag för bedömning av hur effektiviteten inom kommunsamarbetet upplevs. 
 
 

2 Resultat 
 
2.1 Stöd för tolkning av resultat 
Alla frågeställningar som har bedömts på en femgradig skala redovisas enligt figuren nedan. 
 
Gröna fält är den andel personer som har markerat en fyra eller en femma på skalan, gula fält 
är andelen medarbetare som har markerat en trea, och röda fält är den andel medarbetare som 
har markerat en etta eller tvåa. Det ljusblå fältet visar andelen som inte haft någon åsikt och 
svarat ”vet ej”. 
 
Vid sidan av figuren visas medelvärdet för frågeställningen, medelvärdet är beräknat endast 
för dem som tagit ställning i frågan. 

IT-driften av personalsystemet är effektiv

10 3 0 3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Instämmer (4-5) Neutral (3) Instämmer inte (1-2) Vet ej   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medel-
värde 
 
 
3,9 
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 IT-drift 
 

IT-drift
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Inom frågeområdet IT-drift nås goda resultat. De som svarat på enkäten förefaller överlag 
uppleva att IT-driften av personalsystem är effektiv (medelvärde 3,9). Även samarbetet 
kommunerna emellan för att få IT-driften att fungera får överlag ett bra medelvärde (3,7). 19 
% (motsvarande 3 personer) har valt att inte ta ställning till påståendena. 
 
 

2.3  Systemförvaltning 
 

Systemförvaltning
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Inom frågeområdet systemförvaltning uppnås mycket goda resultat med ett medelvärde på 4,3 
för båda frågorna ”Systemförvaltningen av personalsystem är effektiv” samt ”Mellan 
kommunerna samarbetar vi bra för att få förvaltningen av systemet att fungera”. En fjärdedel 
har inte tagit ställning till påståendena. 
 
 
 

2.4  Ekonomi och kompetens 

Effektivt resursnyttjande - ekonomi och kompetens
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Även inom området ekonomi förefaller de respondenter som tagit ställning till påståendet 
överlag mycket nöjda. Även på denna fråga har en fjärdedel valt att inte ta ställning.  
 
Frågeställningen om personalens kompetens nyttjas effektivt i samarbetet kring det 
gemensamma personalsystemet får även den överlag höga betyg av de som svarat, 
medelvärdet är 4,2. Dock är det en större andel som valt att inte ta ställning än vid tidigare 
frågor, 38 % (motsvarande 6 personer). 
 
 

2.5 Förslag hur information kan förmedlas mellan 
kommunerna 
I enkäten gavs respondenterna möjligheten att lämna synpunkter kring hur information kan 
förmedlas mellan kommunerna för att samarbetet ska fungera så bra som möjligt. 
 
Synpunkterna handlade bl.a om: 

 tydliggöra roller och fördelning och skapa rutiner för informationsutbyte 
 träffar/nätverk för tjänstemän för erfarenhetsutbyte 
 uppföljningsmöten några gånger per år 

Medel-
värde 
 
 
4,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
4,2 
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 telefonmöten och kontakt via e-post 
 att någon utses som samarbetsansvarig 

 
 

2.6  Upplevda positiva och negativa effekter av samarbetet 
hittills 
De upplevda positiva och negativa effekterna av samarbetet hittills kan sammanfattas med 
följande synpunkter 
 
Exempel på positiva effekter hittills: 

 kontakten med andra kommuner/arbetskamrater 
 support och stöd gällande systemförvaltningen 
 kunskapsspridning och nätverk 
 ekonomiskt 

 
Exempel på negativa effekter hittills: 

 vid frånvaro i Skellefteå uppstår osäkerhet i rutinflödet 
 brist på återkoppling i vissa lägen 
 svårt att få helhetsbild av lönesystemet som är mycket tekniskt avancerat 
 svårt att ibland veta gränsdragningen för vad som är av teknisk karaktär eller av 

systemförvaltarkaraktär 
 

 
2.7 Förväntade effekter med samarbetet på lång sikt 
Förväntade effekter med samarbetet på lång sikt kan sammanfattas med följande synpunkter 
 

 bättre kontaktnät 
 trygghet i hantering av lönearbete. Gemensam struktur ger snabb hantering vilket är 

kostnadseffektivt. Rätt nyttjande av kompetenser 
 gemensamt resursnyttjande som i förlängningen ger ekonomiska fördelar för alla 

parter. I stället för ett antal generalister finns specialister i samarbetsorganisationen 
 stöd av varandra vid t ex upphandlingar 
 att de mindre kommunerna blir låsta vid det val av löne- och personalsystem 

Skellefteå gör 
 
 

2.8 Övriga synpunkter 
Under övriga synpunkter lämnades bland annat dessa kommentarer: 
 
”I dag finns det en gemensam politisk organisation om samarbetet men ingen gemensam 
styrgrupp på tjänstemannanivå. Det är ett utvecklingsområde” 
 

”Vi är mycket nöjda med Skellefteås personal både på IT och systemförvaltning. Vi har alltid 
fått hjälp och stöd efter den förmåga som har funnits.” 
 
Kommentarer handlade även om att det är önskvärt att tydliggöra arbetsflödet i samarbetet 
och viktigt att klargöra vem som äger problemet och vem som äger att åtgärda problemet. 
Vidare uttrycktes det en synpunkt om att det är oklart i dagsläget vem som lägger in ärenden i 
Aditro. 
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Årsbokslut 2011 

Sammanfattning 
Av årsbokslut för år 2011 framgår att samarbetet om personalsystem har fungerat planenligt 
och fortsatt utvecklats. 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 fastställer årsredovisningen 2011 

3. Nämnden fastställer den slutliga kostnaden för 2011  

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2012-02-14 

Årsbokslut 2011 

 

 

___________________________________________________________ 

Beslutet sänds till:  
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Gemensam nämnd för drift av 
personalsystem 

(Medarbetare)

Medborgare/kund (Utveckling/tillväxt)

Ekonomi

Grön 

 Grön 

 

       

       

       

  Grön   Grön ÅR 2011 

(Medarbetare) Ekonomi (Utveckling/tillväxt)Medborgare/kund   
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Perspektiv/Mål

Medborgare/kund Måluppfyllelse 2011

Effektiv it-drift av det gemensamma personalsystemet Grön
Effektiv systemförvaltning av det gemensamma 
personalsystemet Grön

Utveckling/tillväxt

Inga mål

Ekonomi

Optimalt nyttjande av resurser Grön
Optimalt nyttjande av kompetenser Grön

Medarbetare

Inga mål
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INLEDNING 
Ändamålet med nämnden är att genom 
samarbete mellan kommunerna Arvidsjaur, 
Malå, Norsjö och Skellefteå åstadkomma 
en effektiv drift av personalsystem samt att 
åstadkomma ett optimalt nyttjande av 
resurser och kompetens. De samverkande 
kommunerna använder det personalsystem 
som Skellefteå kommun upphandlar, sköter 
drift av och förvaltar.  

Gemensam nämnd för drift av 
personalsystem sammanträder två gånger 
per år och omväxlande i de samverkande 
kommunerna. För att vara väl informerad 
om verksamheten medverkar en tjänsteman 
från den kommun där sammanträdet hålls. 
Ingen personal är dock anställd av 
nämnden. 

Viktiga händelser 
Eftersom Skellefteå kommun är 
värdkommun för nämnden utgör Skellefteå 
kommuns styrkort utgångspunkt för 
planering av nämndens verksamhet, 
inklusive formulering av mätbara 
resultatmål. Värdkommunens 
dokumentmallar för delårsrapporter och 
årsredovisning ska användas.  

Förutom avtalet om samverkan i en 
gemensam nämnd finns avtal om 
nyttjanderätt avseende ett antal 
programfunktioner mellan var och en av 
kommunerna och Aditro, leverantören av 
det nuvarande personalsystemet. Dessutom 
finns avtal om drift och viss 
systemförvaltning av personalsystemet 
mellan var och en av kommunerna och 
Skellefteå kommun. Ett arbete har inletts 
med att tydliggöra avtalssituationen och 
visa på konsekvenser av Skellefteå 
kommuns framtida agerande. 

Under året har ett arbete pågått med att 
utifrån revisorernas förslag till prioriterade 
områden (november 2010) utveckla 
nämndens ansvarsutövande. Ett sådant 
område rör budgeten och ett annat är att 
formulera mätbara resultatmål för 
verksamheten.  

Budgeten har utvecklats till att från och 
med år 2012 omfatta intäkter och 
kostnader för samtliga medverkande 
kommuner. Från och med år 2012 
innefattar budgetramen även 
nämndsadministration.  

Som en led i arbetet med att formulera 
mätbara resultatmål för verksamheten har 
en utvärdering av kommunsamarbetet 
kring driften av personalsystem 
genomförts. Utvärderingen är att betrakta 
som en basmätning och val av mått/mätetal 
ska göras utifrån denna undersökning och 
kommer att tillämpas vid mätning av 
måluppfyllelse 2012. 

Enligt beslut i nämnden 2011-03-02 ska 
resultatet av undersökningen infogas i 
denna redovisning och ligga till grund för 
bedömning av måluppfyllelse 2011. 
Preliminärt visar undersökningen 
sammanfattningsvis att nöjdheten med 
effektiviteten inom områdena IT-drift, 
systemförvaltning, ekonomi och nyttjande 
av kompetenser verkar vara hög.  

Utvecklingstendenser 
Nationellt sett går utvecklingen mot att 
samverkan mellan kommuner ökar i 
omfattning. Ett sätt att driva verksamhet i 
offentlig regi tillsammans med en eller 
flera andra kommuner är att skapa en 
gemensam nämnd. Mellan åren 2004-2008 
ökade antalet gemensamma nämnder från 
ca 50 till drygt 70. Gemensamma nämnder 
finns inom de flesta verksamhetsområden. 
(Källa: Sveriges Kommuner och Landsting)  
 
Kommuner söker samarbete via gemensam 
nämnd bl a för att effektivisera 
administrationen och för att nyttja 
kompetens effektivt. Ett exempel på detta 
är samverkan mellan Arvidsjaur, Arjeplog, 
Malå, Norsjö och Skellefteå kommuner i 
gemensam nämnd för drift av 
personalsystem.  
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MEDBORGARE/KUND 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelse bedöms för perspektivet.  
 
Om målen 
Nämnden ska enligt avtalet om samverkan 
i gemensam nämnd eftersträva att 
åstadkomma en effektiv drift av 
personalsystem i kommunerna. Begreppet 
”drift av personalsystem” omfattar två 
delar, dels it-drift (tillgång till systemet) 
och dels systemförvaltning. Följaktligen 
eftersträvas effektivitet inom båda dessa 
områden.  
 
Om måtten 
Enkätundersökningen i november är att 
betrakta som en basmätning. Val av 
mått/mätetal ska göras utifrån denna 
undersökning och kommer att tillämpas vid 
mätning av måluppfyllelse 2012. 
 
Mål 
Effektiv it-drift av personalsystem 
 
Resultat 
Av enkätundersökningen i november 2011 
framgår att inom frågeområdet IT-drift nås 
goda resultat. De som svarat på enkäten 
förefaller överlag uppleva att IT-driften av 
personalsystem är effektiv (3,9 på en 
femgradig skala). Även samarbetet 
kommunerna emellan, för att få IT-driften 
att fungera, upplevs effektivt (3,7).  
19 % (motsvarande 3 personer) har valt att 
inte ta ställning till påståendena. 
 
Mål  
Effektiv systemförvaltning av 
personalsystem 
 
Resultat 
Inom frågeområdet systemförvaltning 
uppnås mycket goda resultat med ett 
medelvärde på 4,3 för båda frågorna 
”Systemförvaltningen av personalsystem är 
effektiv” samt ”Mellan kommunerna 
samarbetar vi bra för att få förvaltningen 

av systemet att fungera”. En fjärdedel har 
inte tagit ställning till påståendena. 
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EKONOMI 

Måluppfyllelse 
Måluppfyllelse bedöms för perspektivet.  
 
Om målen  
Enligt avtalet om samverkan ska 
kommunerna eftersträva att åstadkomma 
ett optimalt nyttjande av resurser och 
kompetens. Således efterstävas effektivitet 
både inom ekonomiområdet och när det 
gäller kompetenser.  
 
Om måtten 
Enkätundersökningen i november är att 
betrakta som en basmätning. Val av 
mått/mätetal ska göras utifrån denna 
undersökning och kommer att tillämpas vid 
mätning av måluppfyllelse 2012. 
 
 
Mål  
Effektivt nyttjande av ekonomiska resurser  
 
Resultat 
Även inom området ekonomi förefaller de 
respondenter som tagit ställning till 
påståendet överlag mycket nöjda 
(medelvärde 4,3). Även på denna fråga har 
en fjärdedel valt att inte ta ställning.  
 
 
Mål  
Effektivt nyttjande av kompetenser  
 
Resultat 
Frågeställningen om personalens 
kompetens nyttjas effektivt i samarbetet 
kring det gemensamma personalsystemet 
får även den överlag höga betyg av de som 
svarat, medelvärdet är 4,2. Dock är det en 
större andel som valt att inte ta ställning än 
vid tidigare frågor, 38 % (motsvarande 6 
personer). 
 
 
 
 
 

 
 

Drift- och investerings-
redovisning 
För år 2011 är nämndens budgeterade 
kostnader 461 100 kr; En kostnad som 
enligt avtalen fördelas mellan Arvidsjaur, 
Malå och Norsjö kommuner enligt 
följande. 

-  Norsjö kommun: 157 700 kr 
-  Malå kommun: 132 600 kr 
-  Arvidsjaur kommun:  170 800 kr  
 
Driftredovisning 2011 2010

Intäkter 461 100,0 400 200,0
Kostnader för arbetskraft
Övriga kostnader
Avskrivningar
Finansiella poster
Nettokostnad 461 100,0 400 200,0
Årsbudget
Avvikelse 461 100,0 400 200,0

Investeringsredovisning 2011 2010

Nettoinvestering
Årsbudget
Avvikelse 0,0 0,0
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Viktiga aktiviteter  
Under året har ett arbete pågått med att 
utifrån Skellefteå kommuns styrkort och 
intentionerna i samverkansavtalet 
formulera mätbara resultatmål. Utifrån 
detta har verksamhetsplan och mål för 
2012 fastställts. 
 
Budgeten för nämnden ska enligt 
samverkansavtalet omfatta samtliga 
kommuner, dvs även Skellefteå kommun. 
En sådan budget för år 2012 har på 
revisorernas inrådan upprättats.  
 
Personalavdelningen Skellefteå kommun 
har genomfört en enkätundersökning med 
utvalda nyckelpersoner från respektive 
kommun. 

Utvärderingen - att betrakta som en 
basmätning - har till syfte att undersöka i 
vilken grad kommunsamarbetet är effektivt 
inom följande fyra områden: 

- IT-drift 
- systemförvaltning 
- ekonomi  
- nyttjande av kompetenser  

Hur går vi vidare  
Arbetet med att utveckla processer och 
skapa rutiner för nämnden fortsätter.  
Exempelvis fortsätter arbetet med att 
tydliggöra avtalssituationen.  
 
I enkäten från november 2011 fick 
respondenterna möjlighet att  
- ge förslag till hur information kan 

förmedlas mellan kommunerna,  
- beskriva upplevda positiva/negativa 

effekter av samarbetet, hittills och på 
lång sikt samt, samt  

- ge övriga synpunkter.  
Dessa synpunkter ska, liksom resultatet av 
enkäten i sin helhet, tas tillvara för att 
fortsätta utveckla samarbetet. 
 
Budgeten kommer att utvecklas och från 
och med år 2012 omfatta intäkter och 
kostnader för samtliga medverkande 

kommuner. Från och med år 2012 
innefattar budgetramen även 
nämndsadministration. Totalt sett innebär 
detta en ökad budgetomslutning.  
 
 


