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Tid och plats  25 november 2022, kl.14:00 - 14:15 i lilla A-salen, kommunhuset, 
Tierp/digitalt sammanträde 

Paragrafer § 15 - § 18 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-12-01      Anslaget tas ner: 2022-12-23 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Göran Nilsson 
 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande 

Göran Nilsson (M), vice ordförande 
Marie Pettersson (S) 

 
 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Viktoria Söderling (S) §§ 17-18 
Roger Petrini (M) §§ 17-18 
 

 
 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare 
Angelica Ljung, tillförordnad lönechef 
Linda Grundin, ekonom 
 
 

   
Underskrifter 
 Sekreterare 
 
    Evelina Håkansson 

 
 
 Ordförande 
 
    Sara Sjödal 
 
 
 Justerande 
 
    Göran Nilsson   
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 15 Godkännande av föredragningslistan LN/2022:2  
 
§ 16 Information LN/2022:1  
 
§ 17 Uppdaterad årsprognos 2022 LN/2022:9  
 
§ 18 Sammanträdesplan för lönenämnden 

2023 
LN/2022:10  
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§ 15 
Dnr LN/2022:2  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Lönenämnden beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 16 
Dnr LN/2022:1  

Information 
 
Beslut 
Lönenämnden beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Tillförordnad lönechef, Angelica Ljung, informerar om:  

- Rekrytering lönechef pausad 
- Kommande avgångar och rekryteringar 
- Revision pågår 
- Genomgång och revidering av SLA 

 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Information 2022-11-25 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen Tierps kommun  
• Älvkarleby kommun  
• Knivsta kommun  
• Lönechef  
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§ 17 
Dnr LN/2022:9  

Uppdaterad årsprognos 2022 
 
Beslut 
Lönenämnden beslutar 
 
att godkänna informationen gällande uppdaterad årsprognos 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Den uppdaterade årsprognosen visar ett överskott, detta beror på minskade 
kostnader för personal och tjänster. 
 
Den främsta anledningen till lägre personalkostnader är att Lönecentrum 
under rekryteringsperioden för vakant Lönechefstjänst haft en medarbetare 
på Lönecentrum anställd som Tf Lönechef. Medarbetarens ordinarie tjänst 
har inte varit tillsatt under perioden september till november 2022 vilket har 
inneburit en minskning av personalkostnaderna. Lönecentrum har hanterat 
den tillfälligt minskade arbetsresursen genom omfördelning av 
arbetsuppgifter och förändrad prioriteringsordning. 
Prognosen årets resterande månader 2022 är att personalkostnaderna inte 
kommer att fortsätta att minska i motsvarande omfattning då 
ersättningsrekryteringar kommer att genomföras. 
 
Kostnaden för tjänster beräknas också bli lägre än budgeterat. Det är 
kostnaden för licenser och konsulter som inte kommer upp i den nivå som 
var budgeterad. 
 
Lönecentrum budgeterar intäkter och kostnader lika stora och eventuella 
avvikelser vid bokslut regleras mot respektive kund enligt fördelningsnyckel 
så resultatet blir noll. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Mål och uppdrag 
- Beslutet bidrar till delmål 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska 

vara långsiktigt hållbar. 
  
Delmålen och de särskilda uppdragen finns i sin helhet i dokumentet ”Plan 
för Tierps kommun ekonomi och verksamhet” på tierp.se 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Konsekvensen blir att överskott får hanteras genom återbetalning till 
respektive kund enligt fördelningsnyckel under kvartal 1 2023. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Uppdaterad årsprognos 2022 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen Tierps kommun  
• Älvkarleby kommun  
• Knivsta kommun  
• Lönechef  
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§ 18 
Dnr LN/2022:10  

Sammanträdesplan för lönenämnden 2023 
 
Beslut 
Lönenämnden beslutar  
 
att godkänna följande sammanträdesdagar för år 2023: 
 
Fredagen den 17 mars, klockan 13:00 
Fredagen den 26 maj, klockan 14:00, på plats i Tierp med genomgång av 
verksamheten och nämndens ansvar 
Fredagen den 22 september, klockan 14:00 
Fredagen den 24 november, klockan 14:00 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd i Tierps kommun har tagit fram ett förslag till 
sammanträdesdagar för lönenämnden. Förslaget regleras av 
kommunallagens bestämmelser om sista datum för budget och 
årsredovisning och med hänsyn till Tierps kommuns styrprocess som 
reglerar ekonomiska rapporter.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

• Webbansvarig Ledningsstöd 
• Berörda chefer 
• Knivsta kommun 
• Älvkarleby kommun 
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