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Tid och plats 23 september 2022, kl.14:00 - 14:15 i lilla A-salen, Tierp/digitalt 
sammanträde 

Paragrafer § 10 - § 14

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-10-03 Anslaget tas ner: 2022-10-25 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera Marie Pettersson 

Beslutande 
Ledamöter 

Beslutande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän och övriga 

Sara Sjödal (C), ordförande  
Göran Nilsson (M), vice ordförande 
§§ 12-14
Marie Pettersson (S)

Pierre Jansson (KNU) §§ 10-11 

Viktoria Söderling (S) 
Pierre Jansson (KNU) §§ 12-14 
Roger Petrini (M) 

Evelina Håkansson, nämndsekreterare 
Pontus Stålberg, nämndsekreterare  
Angelica Ljung, t.f. 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   
 
§ 10 Godkännande av föredragningslistan LN/2022:2  
 
§ 11 Information LN/2022:1  
 
§ 12 Preliminär delårsrapport 2022 LN/2022:9  
 
§ 13 Plan för lönenämndens ekonomi och 

verksamhet 2023-2025 
LN/2022:7  

 
§ 14 Inkomna beslut och skrivelser LN/2022:3  
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§ 10 
Dnr LN/2022:2  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Lönenämnden beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 11 
Dnr LN/2022:1  

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

- Rekrytering av lönechef pågår 
- Kommande pensionsavgång 
- Revision - återkoppling från revisorerna i Tierps kommun har ännu 

inte inkommit gällande den granskning som skedde i våras 
- Kommande översyn av strategier för framtida arbetsformer för 

styrgrupp och kundgrupp 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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§ 12 
Dnr LN/2022:9  

Preliminär delårsrapport 2022 
 
Beslut 
Lönenämnden beslutar 
 
att godkänna informationen gällande preliminär delårsrapport 2022. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Det preliminära periodutfallet visar ett överskott, detta beror på minskade 
kostnader för personal och tjänster. 
 
Under rekryteringsperioden för vakant Lönechefstjänst är en medarbetare på 
Lönecentrum anställd som T.f. Lönechef. Medarbetarens ordinarie tjänst 
inte är tillsatt under perioden september till november därmed väntas en 
ytterligare minskning av personalkostnaderna för motsvarande period. 
Lönecentrum hanterar den tillfälligt minskade arbetsresursen genom 
omfördelning av arbetsuppgifter och förändrad prioriteringsordning. 
 
Lönecentrum budgeterar intäkter och kostnader lika stora och eventuella 
avvikelser vid bokslut regleras mot respektive kund enligt fördelningsnyckel 
så resultatet blir noll. 
Senaste årsprognosen är att intäkter och kostnader följer budget men en ny 
prognos kommer att tas fram samt att en ny bedömning ska göras om 
överskottet består till bokslutet. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 6.1.c Digitaliseringstakten 
inom kommunens verksamheter ska öka  

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 6.7.b Öka attraktiviteten för 
Tierps kommun som arbetsgivare. 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens 
verksamheter skall vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 

- Beslutet bidrar till delmål 16.3 Kommunkoncernens ekonomi ska 
vara långsiktigt hållbar. 
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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 
Inga direkta konsekvenser av det preliminära delårsresultatet 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Preliminär delårsrapport 2022 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen Tierps kommun  
• Älvkarleby kommun  
• Knivsta kommun  
• Lönechef  
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§ 13 
Dnr LN/2022:7  

Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2023-2025 
 
Beslut 
Lönenämnden föreslår kommunstyrelsen hemställa kommunfullmäktige 
besluta 
 
att anta Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Inga förändringar har skett i plan för lönenämndens ekonomi och 
verksamhet 2023- 2025 i förhållande till det preliminära beslutet. 
 
Beslutsmotivering 
Dialog gällande fortsatt arbete och uppdrag har 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.  
 
Mål och uppdrag 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 6.1.c Digitaliseringstakten 
inom kommunens verksamheter skall öka  

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 6.7.b Öka attraktiviteten för 
Tierps kommun som arbetsgivare. 

- Beslutet bidrar till arbetet med delmål 16.2 Kommunens 
verksamheter skall vara effektiva, transparanta och rättssäkra. 

- 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 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Fördelningsnyckel baserat på lönespecifikationer år 2021 ger följande 
fördelning för respektive kommun:  

- Tierps kommun 5786 tkr, (49 %)  
- Knivsta kommun 3542 tkr, (30 % )  
- Älvkarleby kommun 2361 tkr, (20 %)  
- TEMAB 118tkr, (1 %) 

 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Plan för lönenämndens ekonomi och verksamhet 2023-2025 

 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen Tierps kommun  
• Älvkarleby kommun 
• Knivsta kommun 
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§ 14 
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: 

- Ansvarsfrihet för Lönenämnden 2021 - Protokollsutdrag KF § 44 
2022-04-27, Knivsta kommun 

- KS § 102 2022-05-23, Uppföljning internkontroll - Knivsta kommun 
- Uppföljning av nämndens styrelser och bolagens interna kontroll 

2021 - Knivsta kommun 
- Tjänsteutlåtande  Uppföljning av nämnders, styrelse och bolagens 

interna kontroll 2021 - Knivsta kommun 
- KF §71/2022 - Val av vice ordförande i lönenämnden, Tierps 

kommun 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Inkomna beslut och skrivelser enligt lista ovan 
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