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§ 6 
Dnr 2021/34    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 7 
Dnr 2021/176    
 
Engångsbelopp till timanställda  
 
Beslut  
Kommunstyrelsen förhandlingsdelegation beslutar  
 
att avslå förslaget om att betala ut ett engångbelopp till timanställda. 
 
Reservation 
Viktoria Söderling (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande /Bilaga/.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Viktoria Söderling (S) har begärt att förhandlingsdelegationen ska behandla 
nedanstående förslag  
 
- Att timvikarier som haft en tjänstgöringsgrad på 50 % eller mer under 
perioden 2020-05-01 – 2020-10-31 får ta del av Kommunals engångsbelopp 
i nivå med sin tjänstgöringsgrad. 
 
Kollektivavtalet som tecknades mellan kommunalarbetarförbundet, SKR 
och Sobona avseende anställda inom hela kommunals avtalsområde anger 
att just timanställda inte omfattas. Timlöner regleras alltså inte enligt avtalet 
och dessutom gäller engångsbeloppet inte. Ny lön för timanställda 
förhandlas när nytt enskilt avtal träffas. 
 
Såhär skriver kommunal på sin hemsida: 
”Vi förstår att många timavlönade är besvikna på att de inte har rätt till 
engångsbeloppet. Det centrala avtalet mellan Kommunal och SKR/Sobona 
reglerar inte löner eller ersättningar för timanställda. De förhandlas lokalt, 
men ska utgå från det centrala löneavtalet.”  
 
Vid en omvärldsbevakning har framkommit att varken Gävle kommun, 
Älvkarleby kommen, Heby kommun, Östhammars kommun, Håbo 
kommun, Enköpings kommun, Knivsta kommun och Uppsala kommun 
kommer frångå det centrala avtalet. 
 
Inom vård och omsorg i Tierps kommun har det under perioden maj-oktober 
2020 arbetats drygt 182 000 timmar (motsvarar 183 heltider) 
 
De som får engångsbeloppet enligt avtalet får 5500 kr/990 tim= 5,56 kr/tim 
(man räknar 165 timmar för en heltid per månad) 
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Enligt ovan ska varje arbetad timme ersättas med 5,56 kr för att ligga i 
paritet med avtalet som tecknats centralt. 
Kostnaden för vård och omsorg skulle då uppgå till drygt 1 miljon kronor + 
OH. 
Hur många timanställda som har varit sysselsatta på mera än 50 % har inte 
gått att få statistik på. Dock är det flera av dem som har haft vikariat delar 
av sommaren och då fått engångsbeloppet i relation till tid och 
sysselsättning. 
 
Underlag för hur många timmar som utförts av timanställda inom 
kommunals avtalsområde (bl.a. kök, delar av barnomsorgen, boendestöd) 
under maj-oktober 2020 har inte tagits fram.  
 
Beslutsmotivering  
Arbetsmarknadens parter har träffat en överenskommelse för hela 
avtalsområdet. Inga av de övriga kommuner i länet har valt att frångå detta. 
Om Tierps kommun skulle besluta i enlighet med Viktoria Söderlings 
förslag så skulle det kunna innebära konsekvenser inte enbart för övriga 
kommuner utan även för regionen som följer samma avtal. 
 
Dessutom skulle det få ekonomiska konsekvenser som det inte finns 
ekonomisk täckning för i budget 2020. Detta oavsett hur många som skulle 
omfattas av engångsbeloppet. Att ta av budget för 2021 för att täcka en 
kostnad som uppkommit året innan skulle strida mot redovisningslagen som 
stipulerar att kostnader och utgifter ska bokföras på det år som avses. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Förslaget till beslut innebär inga negativa barnrättskonsekvenser. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering  
Förslaget till beslut innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Förslag till beslut på sammanträdet 
 
Yrkande 
Viktoria Söderling (S) yrkar att timvikarier som haft en tjänstgöringsgrad på 
50 % eller mer under perioden 2020-05-01 – 2020-10-31 får ta del av 
Kommunals engångsbelopp i nivå med sin tjänstgöringsgrad.  
 
Bifall 
Sara Sjödal (C) yrkar bifall till liggande förslag.  
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Beslutsgång 
Ordförande föreslår propositionsordning som godkänns av 
kommunstyrelsens förhandlingsdelegation.  
 
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och Viktoria Söderlings 
(S) yrkande och finner att kommunstyrelsens förhandlingsdelegation 
beslutar enligt liggande förslag. 
 
Beslutsunderlag  

 Förslag till beslut  
 Kommunal information om kollektivavtalet 

 
Beslutet skickas till 

 Viktoria Söderling 
 HR-chef 
 Kommundirektör 
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