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BEVIS OM ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla
Organ

Lönenämnden

Sammanträdesdatum

2016-03-04

Datum då anslaget sätts upp

2016-03-11

Datum då anslaget tas ned

2016-04-01

Förvaringsplats för protokollet
Paragrafer

1-3

Underskrift
Helena Lundberg
Utdragsbestyrkande

Beslutande

Bengt-Olov Eriksson (S) Tierps kommun, ordförande
Klas Bergström (M) Knivsta kommun

Närvarande
tjänstgörande
ersättare
Närvarande ej
tjänstgörande
ersättare

Catarina Deremar (C) Tierps kommun

Övriga
närvarande

Cilla Lundh, lönechef, Lönecentrum
Lars-Erik Andersson, IT-chef, IT-centrum
Helena Lundberg, sekreterare

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§ 1
Årsredovisning 2015 för Lönenämnden och Lönecentrum

Beslut
Lönenämnden beslutar
att överlämna bokslutet till kommunfullmäktige i Tierps kommun.
Bakgrund
Årsredovisningen för Lönenämnden och Lönecentrum år 2015
presenterades.
Lönenämnden uppvisade ett resultat med ett underskott på -10 tkr på grund
av felaktig fakturering och Lönecentrum ett positivt resultat med ett
överskott om +1 160 tkr.
Delges
Lönechef

Ordf sign

Justerandes sign

Sekr sign

Utdragsbestyrkande

§2
Överskott 2015

Beslut
Lönenämnden beslutar
att överskjuta 450 000 kr av överskottet år 2015 till år 2016 för att
marknadsanpassa löneläget på Lönecentrum och utveckla verksamheten i
enlighet med önskemål ifrån samtliga kommuner samt
att resterande överskott regleras enligt beslutad kostnadsfördelningsnyckel
då samtliga kostnader för år 2015 är redovisade.
Bakgrund
Lönecentrum prognostiserar ett överskott för år 2015 med ca 900 000 kr då
det varit vakanser under året samt att konsultkostnaderna varit lägre än
beräknat.
Enligt avtalet om samverkan i gemensam lönenämnd i Tierp, Knivsta och
Älvkarleby kommuner ska verksamhetens kostnader slutregleras senast den
15 januari året efter verksamhetsåret enligt beslutad kostnadsfördelningsmodell.
Lönecentrum har haft en hög personalomsättning under de senaste åren. Det
har även visat sig vara svårt att rekrytera nya medarbetare med rätt
kompetens. Kommunerna efterfrågar tjänster som kräver en bredare
kompetens på Lönecentrum gällande verksamhetsprogram som är
integrerade med löneprogrammet Personec P. Detta kräver tillsättning av en
extra resurs på 50 % under en begränsad period.
Löneläget för nya lönekonsulter är lägre än marknadsläget i vårt närområde,
därför finns det behov av att marknadsanpassa lönerna för vissa av
lönekonsulterna på Lönecentrum.
Delges
Lönechef
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§3
Sammanträdesplan för Lönenämnden 2016

Beslut
Lönenämnden beslutar
att fastställa nedan angivna sammanträdesdagar för Lönenämnden 2016
tisdagen den 12 april, kl. 13:00
onsdagen den 7 september, kl. 09:30
___________
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