SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2020-09-18

Tid och plats

18 september 2020, kl. 14:00 – 14:25, A-salen stora delen, Tierp,

Paragrafer

11-14

Bevis om anslag

Anslaget sätts upp: 2020-09-30

Protokollets förvaringsplats

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera

Marie Pettersson

Beslutande
Ledamöter

Anslaget tas ner: 2020-10-22

Sara Sjödal (C), ordförande
Peter Evansson (S), vice
ordförande
Marie Larsson (S)

Beslutande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Viktoria Söderling (S)
Pierre Jansson (KNU)
Roger Petrini (M)

Evelina Håkansson, nämndsekreterare
Cilla Lund, lönechef
Lars-Erik Andersson, förvaltningschef IT
Linda Grundin, ekonom

Underskrifter
Sekreterare
Evelina Håkansson
Ordförande
Sara Sjödal
Justerande
Marie Pettersson

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2020-09-18
Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare
§ 11

Godkännande av föredragningslistan

2020/2

§ 12

Information

2020/1

§ 13

Preliminär delårsrapport 2020

2020/10

§ 14

Plan för lönenämndens ekonomi och
verksamhet 2021-2023

2020/6

Ordförande sign

Justerare sign

2

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2020-09-18

§ 11
Dnr 2020/2

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Lönenämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2020-09-18

§ 12
Dnr 2020/1

Information
Beslut

Lönenämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Lönechef, Cilla Lundh, informerar om:
- Dokumenthanteringsplan för Lönenämnd tas fram av Tierps
kommuns informationsstrateg och kostnaden för denna kommer att
belasta lönecentrum
- Covid-19 och påverkan på bemanningen under sommaren
- Enkät utskickad i samtliga kommuner för att mäta kundnöjdheten
och kunna förbättra.

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2020-09-18

§ 13
Dnr 2020/10

Preliminär delårsrapport 2020
Beslut

Lönenämnden beslutar
att informationen är mottagen och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Det preliminära delårsresultatet är +877 tkr och prognos för årets resultat är
+ 735 tkr.
Under sammanträdet presenteras det slutgiltiga delårsresultatet som är +895
tkr. Prognosen får årets resultat kvarstår.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsmotivering

Det preliminära resultatet är framtagit innan fakturasystemet stängt och
innan samtliga bokföringsordar är inlagda, vilket sker den 16 september.
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

Inga direkta konsekvenser av det preliminära delårsresultatet.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Preliminär delårsrapport 2020

Beslutet skickas till








Kommunstyrelsen Tierp
Kommunstyrelsen Östhammar
Kommunstyrelsen Älvkarleby
Kommunstyrelsen Heby
Kommunstyrelsen Knivsta
Lönechef, Lönecentrum

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2020-09-18

§ 14
Dnr 2020/6

Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023
Beslut

Lönenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige
besluta
att anta Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023.
Sammanfattning av ärendet

Med anledning av det rådande ekonomiska läget kommer Lönecentrum att
genomföra besparingar nästkommande år och budgeten räknas inte upp i
förhållande till år 2020. Kommande verksamhetsförändringar beskrivs i
planen för lönenämndens ekonomi och verksamhet.
Barnrättskonsekvenser

Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av
beslutet.
Beslutsmotivering

Lönecentrums budget minskades år 2020 då avtalskostnaderna blev lägre
och även konsultkostnaderna. Vidare övertog Lönecentrum kommunernas
licenskostnader för schema- och planeringssystem utan att öka ramen.
Dialog gällande utveckling och möjliga besparingar har skett med HRcheferna på styrgruppsmöte samt redogjorts för ekonomicheferna enligt
gällande beredningsrutin.
Utifrån dessa dialoger föreslås att budgeten förblir oförändrad och följande
åtgärder genomförs:
 Att antalet årsarbetare minskas med 0,65
 Att implementeringen av anställningsguiden slutförs under år 2021
 Att lokalytan minskas
 Att alltmer digitala lösningar införs för att minska löpande kostnader
för porto, papper och manuellt arbete
 Att system- och verksamhetsutvecklartjänst tillsätts internt
 Att medel tillsätts för kompetensutveckling
 Att inköp av modul sker så att bokningar i TimeCare robotiseras
 Att övergång till webbversion för Winlas sker under senare del av år
2021
Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2020-09-18
Ekonomiska konsekvenser och finansiering

En oförändrad budget innebär med fördelningsnyckel baserat på
lönespecifikationer år 2019 följande fördelning för respektive kommun:
Tierps kommun 5 412 tkr, (49 %)
Knivsta kommun 3 202 tkr, (29 % )
Älvkarleby kommun 2 319 tkr, (21 %)
TEMAB 110 tkr, ( 1 %)
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2021-2023

Beslutet skickas till






Kommunstyrelsen Tierps kommun
Kommunstyrelsen Älvkarleby kommun
Kommunstyrelsen Knivsta kommun
Lönechef

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

