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IT-centrum, konferensrummet kl. 09:30-09:50
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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Lönenämnden

Sammanträdesdatum

2017-03-14

Datum då anslaget sätts upp

2017-03-

Datum då anslaget tas ned

2017-

Förvaringsplats för protokollet

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierps köping
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Bengt-Olov Eriksson (S) Tierps kommun, ordförande
Klas Bergström (M) Knivsta kommun

Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Catarina Deremar (C) Tierps kommun
Peter Evansson (S) Knivsta kommun

Övriga
närvarande

Cilla Lundh, lönechef, Lönecentrum
Lars-Erik Andersson, IT-chef, IT-centrum
Louise Pettersson, sekreterare
Mona Olsson, sekreterare
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§ 1
Årsredovisning 2016 för Lönenämnden och Lönecentrum
Beslut

Lönenämnden beslutar
att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige i Tierps kommun.
Bakgrund

Årsredovisningar för Lönenämnden och Lönecentrum år 2016
presenterades. Lönenämnden uppvisar ett nollresultat. Lönecentrum
uppvisar ett överskott med 967 400 kronor som är skuldfört enligt
fördelningsnyckeln därav presenteras ett nollresultat i årsredovisningen.
Lönecentrum har under året betalt ut 63 079 löner vilket innebär att varje
månad bearbetas i genomsnitt lön för 5 250 personer. Från och med den 1
januari 2016 har TEMAB (Tierps Energi & Miljö AB) tillkommit som
kund, vilket innebär att Lönecentrum bearbetar lön för totalt fyra kunder.
I syfte att nyttja befintliga system på bästa sätt, att ge god service genom att
öka tillgängligheten för användare samt att värna om miljön har
Lönecentrum infört "Löneappen". Medarbetarna kan, förutom i dator, se sin
lön och rapportera avvikelser via telefon och läsplatta. På så sätt minskas
antalet papperslönespecifikationer, vilket genererar en kostnadsbesparing på
70 000 kr per år för samtliga kunder.
Lönecentrum har tillsammans med kunderna antagit ett servicenivåavtal för
att tydliggöra roller, vilket har underlättat samarbetet och även tydliggjort
att det finns fler områden kunderna kan samverka kring.
Kundenkäten visar att Lönecentrum även år 2016 hade i genomsnitt
87 procent mycket nöjda och ganska nöjda kunder. Ganska och mycket
missnöjda kunder har ökat 1 procent i förhållande till föregående mätning.
Delges
Lönechef
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§2
Överskott 2016
Beslut
Lönenämnden beslutar
att överskjuta 500 000 kronor av överskottet år 2016 till år 2017 för att
utveckla verksamheten i enlighet med önskemål från samtliga kommuner,
samt
att resterande överskott regleras enligt beslutad kostnadsfördelningsnyckel
då samtliga kostnader för år 2016 är redovisade.
Bakgrund
Enligt avtalet om samverkan i gemensam lönenämnd i Tierps, Knivsta och
Älvkarleby kommuner ska verksamhetens kostnader slutregleras kring den
10 februari året efter verksamhetsåret enligt beslutad kostnadsfördelningsmodell.
Lönecentrum prognostiserade ett överskott för år 2016 med cirka 500 000
kronor. Det faktiska överskottet blev 967 400 kronor. Detta efter att
Lönecentrum tagit över samtliga kunders avtal för Winlas samt gjort inköp
av ny modul till kunderna gällande hantering av anställningsavtal.
Överskottet beror på att planerad extra resurs inte har kunnat tillsättas samt
att konsultkostnaderna varit lägre än beräknat.
Lönecentrum har haft en hög personalomsättning under de senaste åren. Det
har varit svårt att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens.
Kommunerna efterfrågar tjänster som kräver en bredare kompetens gällande
verksamhetsprogram som är integrerade med löneprogrammet Personec P.
Motivering
Det finns behov av att bredda kompetensen och omfördela resurser så att
Lönecentrum kan möta efterfrågan från kommunerna gällande verksamhetssystem som har koppling till Personec P. Detta kräver tillsättning av en extra
resurs på 50 procent under en begränsad period.
Vidare finns behov av att förbättra supporten och säkerställa att ärenden
hanteras med rätt kvalitéoch inom rätt tidsperiod för kunden, det bör därför
införas ett ärendehanteringssystem.
Delges
Lönechef
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§3
Sammanträdesplan för Lönenämnden 2017
Beslut

Lönenämnden beslutar
att fastställa nedan angivna sammanträdesdagar för Lönenämnden 2017

tisdagen den 4 april, kl. 09:30
tisdagen den 12 september, kl. 09:30
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§4
Delgivning

Ks 2016.355
Handl.nr 5827
Kommunfullmäktige i Knivsta kommun § 141/2016, Ändring av
samverkansavtal om gemensam Lönenämnd
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