
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Lönenämnden 
2021-11-26 

Tid och plats 26 november 2021, kl. 14:00 – 14:30, Rådrummet, Tierp 

Paragrafer

Bevis om anslag 

14-17

Anslaget sätts upp: 2021-12-06 Anslaget tas ner: 2021-12-28

Protokollets förvaringsplats Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Klas Bergström 

Beslutande 
Ledamöter  Sara Sjödal (C), ordförande 

Klas Bergström (M), vice 
ordförande 

Beslutande ersättare  Roger Petrini (M) 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän och övriga Kristina Sennblad, sekreterare 
Maria Sundh, lönechef 
Linda Grundin, ekonom 

Underskrifter 

Sekreterare 

Kristina Sennblad 

Ordförande 

Sara Sjödal 

Justerande 

Klas Bergström 
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§ 14 
Dnr 2021/2    
 
Godkännande av föredragningslistan  
 
Beslut  
Lönenämnden beslutar 
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 15 
Dnr 2021/1    
 
Information  
 
Beslut  
Lönenämnden beslutar 
 
att godkänna informationen, 
 
att med anledning av informationen ge chefen för lönecentrum i uppdrag att 
skyndsamt fortsätta arbetet med att åtgärda de brister som har upptäckts, 
samt att fortlöpande rapportera till nämnden återstående problembild och 
kopplade genomförda och planerade åtgärder inom rättningsarbetet kopplat 
till ärendegången mellan KPA – Skandia. 
 
Sammanfattning av ärendet 
C-tillsammans omstart av uppdraget C-tillsammans. 
Gemensamma administrativa rutiner för Älvkarleby, Tierp och Knivsta vid 
organisationsförändringar. 
 
Internt förändringsarbete Lönecentrum enligt information. 
 
Information på fråga från revisionen om säkerställande av rutiner gällande 
för säker hantering vid utbetalning av löner inom berörda kommuner. 
 
Information gällande rättningar Skandia tjänstepensioner från KPA till 
Skandia. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 PP Information november 2021 

 
Beslutet skickas till 

 Kommunstyrelsen Tierps kommun 
 Älvkarleby kommun 
 Knivsta kommun 
 Lönechef 
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§ 16 
Dnr 2021/8    
 
Resultat oktober och årsprognos för 2021  
 
Beslut  
Lönenämnden beslutar  
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inga större förändringar i prognosen för lönenämnden. 
 
Periodutfallet visar ett överskott på 417.000 kronor men bedömningen i 
årsprognosen är att både intäkter och kostnader följer budget vilket ger 0 
kronor i årsavvikelse. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Inga direkta konsekvenser av det preliminära delårsresultatet. 
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 Preliminär delårsrapport 2021 

 
Beslutet skickas till  

 Kommunstyrelsen Tierps kommun 
 Älvkarleby kommun 
 Knivsta kommun 
 Lönechef 
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§ 17 
Dnr 2021/9    
 
Sammanträdesdagar 2022  
 
Beslut  
Lönenämnden beslutar  
 
att anta följande sammanträdesdagar för år 2022:  
 
18 mars klockan 14:30 
20 maj klockan 14:30 
23 september klockan 14:30 
25 november klockan 14:30 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för 
kommunstyrelsen och dess utskott, kommunfullmäktige och övriga nämnder 
och råd för 2022 i Tierps kommun. Förslaget regleras av kommunallagens 
bestämmelser om sista datum för budget och årsredovisning samt av 
kommunfullmäktiges arbetsordning. Förslaget har tagits fram i samråd med 
kommunalråd och ekonomienheten och med hänsyn till Tierps kommuns 
styrprocess som reglerar ekonomiska rapporter.  
 
Beslutsunderlag  

 Handläggarens tjänsteutlåtande 
 
Beslutet skickas till 

 Webbansvarig Ledningsstöd 
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