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Tid och plats 20 maj 2022, kl.14:00 - 14:25 i rådrummet, kommunhuset i 
Tierp/digitalt 

Paragrafer 

Bevis om anslag 

§ 6 - § 9 

Anslaget sätts upp: 2022-06-03 Anslaget tas ner: 2022-06-25

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera Marie Pettersson 

Beslutande 
Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande 

Göran Nilsson (M) 
Marie Pettersson (S) 

Beslutande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare Roger Petrini (M) 

Tjänstemän och övriga Evelina Håkansson, sekreterare 
Maria Sundh, lönechef 
Linda Grundin, ekonom 

Underskrifter 
Sekreterare 

Evelina Håkansson 

Ordförande 

Sara Sjödal 

Justerande 

Marie Pettersson
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Innehållsförteckning  
 
Paragraf  Rubrik Dnr  
 

 
 Upprop   
 
 Val av justerare   
 
§ 6 Godkännande av föredragningslistan LN/2022:2  
 
§ 7 Information LN/2022:1  
 
§ 8 Preliminär plan för lönenämndens 

ekonomi och verksamhet 2023-2025 
LN/2022:7  

 
§ 9 Inkomna beslut och skrivelser LN/2022:3  
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§ 6 
Dnr LN/2022:2  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Lönenämnden beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 7 
Dnr LN/2022:1  

Information 
 
Beslut 
Lönenämnden beslutar 
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Lönechef, Maria Sundh, informerar om:  

- Slutrapport avseende rättningar KPA- Skandia 
- Genomförda rekryteringar. 

 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Slutrapport – Rättningar KPA- Skandia 
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§ 8 
Dnr LN/2022:7  

Preliminär plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 
2023-2025 
 
Beslut 
Lönenämnden beslutar 
 
att fastställa avgifterna för Lönecentrum år 2023, samt  
 
att uppdra åt lönechef att arbeta fram ett slutgiltigt förslag till 
beslut gällande plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2023-2025. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förändringar i plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2023-
2025 avser personalbudget. 
 
Beslutsmotivering 
Dialog gällande fortsatt arbete och uppdrag skett med HR-cheferna på 
styrgruppsmöte samt redogjorts för ekonomicheferna enligt gällande 
beredningsrutin.   
  
Utifrån detta föreslås att budgeten utökas och följande åtgärder 
genomförs:   

 Att medel tillsätts för personalkostnader  
 Att medel tillsätts för att genomföra interna förändringar för att 

kunna fortsatt utveckling av digitala lösningar. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas 
av beslutet.  
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Fördelningsnyckel baserat på lönespecifikationer år 2021 ger följande 
fördelning för respektive kommun:  
Tierps kommun5786 tkr, (49 %)  
Knivsta kommun 3542 tkr, (30 % )  
Älvkarleby kommun 2361 tkr, (20 %)  
TEMAB 118tkr, (1 %)  
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Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Preliminär plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 

2023-2025 
 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen Tierps kommun  
• Knivsta kommun  
• Älvkarleby kommun  
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§ 9 
Dnr LN/2022:3  

Inkomna beslut och skrivelser 
 
Beslut 
Lönenämnden beslutar 
 
att godkänna informationen gällande inkomna beslut och skrivelser. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Följande beslut delges lönenämnden: 

- Knivsta kommun, KF § 25, 2022-03-23 Entlediganden och 
fyllnadsval 

- Tierps kommun, KF §32 Ansvarsfrihet för lönenämnden 2021 
- Älvkarleby kommun, KF §40 Prövning av ansvarsfrihet för 

lönenämnden (gemensam nämnd). 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Inkomna beslut och skrivelser enligt lista ovan 
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