SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2019-11-29

Tid och plats

29 november 2019, kl. 14:00 – 14:15, IT-centrum Cassiopeia, Tierp

Paragrafer

19-23

Bevis om anslag

Anslaget sätts upp: 2019-12-02

Protokollets förvaringsplats

Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp

Utses att justera

Peter Evansson

Beslutande
Ledamöter

Sara Sjödal (C), ordförande
Peter Evansson (S), vice
ordförande
Roger Petrini (M)

Beslutande ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän och övriga

Evelina Håkansson, nämndsekreterare
Cilla Lundh, lönechef
Lars-Erik Andersson, IT-chef

Underskrifter
Sekreterare
Evelina Håkansson
Ordförande
Sara Sjödal
Justerande
Peter Evansson
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Anslaget tas ner: 2019-12-24

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2019-11-29
Innehållsförteckning
Paragraf Rubrik

Dnr

Upprop
Val av justerare
§ 19

Godkännande av föredragningslistan

2019/2

§ 20

Information

2019/5

§ 21

Dokumenthanteringsplan

2019/12

§ 22

Beredningsrutin - information

2019/10

§ 23

Sammanträdesdagar 2020 lönenämnden

2019/11

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2019-11-29

§ 19
Dnr 2019/2

Godkännande av föredragningslistan
Beslut

Lönenämnden beslutar
att godkänna föredragningslistan.

Ordförande sign

Justerare sign

3

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2019-11-29

§ 20
Dnr 2019/5

Information
Beslut

Lönenämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Information om följande punkter presenteras:
-

Nystartsprojektet
Ekonomi

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2019-11-29

§ 21
Dnr 2019/12

Dokumenthanteringsplan
Beslut

Lönenämnden föreslår kommunstyrelsen besluta
att anta ändringar och tillägg i Dokumenthanteringsplan för
kommunstyrelsen avseende styrande & ledande funktioner under punkt
2.4.2 enligt föreliggande förslag.
Sammanfattning av ärendet

Lönenämnden ska enligt samverkansavtalet upprätta en
dokumenthanteringsplan. Lönecentrums handlingar ingår i
dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen avseende styrande & ledande
funktioner. I gällande plan saknas viss dokumentation rörande
administration av löne-, arvodes- och pensionsutbetalningar, vilka finns
specificerade i bilagan ändringar och tillägg punkt 2.4.2.
För Lönenämndens handlingar kommer det upprättas en
dokumenthanteringsplan som därefter beslutas av Lönenämnden. Detta
arbete pågår och beräknas vara klart under våren 2020.
Beslutsmotivering

Varje kommunal myndighet ansvarar för sina allmänna handlingar och för
vården av dessa, i enlighet med gällande författningar för området.
Allmänna handlingar får inte gallras (dvs. förstöras) utan gallringsbeslut.
Det sker normalt i form av en dokumenthanteringsplan där myndighetens
beslut om bevarande resp. gallring kan omfatta många olika handlingstyper
samtidigt, men även speciallagstiftning för olika verksamhetsområden kan i
vissa fall styra hantering, och bevarande eller gallring av allmänna
handlingar.
Ärendet har samverkats med arkivmyndigheten enligt arkivreglementet § 7.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Ändringar och tillägg punkt 2.4.2

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2019-11-29
Beslutet skickas till







Kommunstyrelsen Tierps kommun
Kommunstyrelsen Älvkarleby kommun
Kommunstyrelsen Knivsta kommun
Informationsstrateg Tierps kommun
Lönechef

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2019-11-29

§ 22
Dnr 2019/10

Beredningsrutin - information
Beslut

Lönenämnden beslutar
att lägga informationen om beredningsrutinen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Efter inkommen skrivelse beslutade IT-nämnden och Lönenämnden den 27
juni att IT-chef respektive Lönechef ska ta fram en rutin för att bereda
underlag till beslut med respektive organisation i betydande ärenden. På
sammanträdet den 6 september 2019 beslutades det att beredningsrutinen
ska delges nämnden.
Rutinen ska omfatta en tydlig dialog med HR-chefer, ekonomichefer och
kommundirektörerna kring mål och ambitionsnivå kopplat till kommande
budget och kostnadsnivå.
Rutinen ska även tydliggöra hur tjänstemannastödet utformas och samtidigt
värna om att de demokratiska processerna så att beslut fattas i rätt forum.
Verksamhetschef ansvarar för upprättande och revidering av rutinen.
Beslutsunderlag




Handläggarens tjänsteutlåtande
Beredningsrutin

Beslutet skickas till





Lönechef
Knivsta kommun
Älvkarleby kommun

Ordförande sign

Justerare sign

7

Sekreterare sign

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Lönenämnden
2019-11-29

§ 23
Dnr 2019/11

Sammanträdesdagar 2020 lönenämnden
Beslut

Lönenämnden beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för lönenämnden år 2020
Fredag 20 mars kl. 14:00
Fredag 15 maj kl. 14:00
Fredag 18 september kl. 14:00
Fredag 27 november kl. 14:00
Sammanfattning av ärendet

Enheten ledningsstöd har tagit fram ett förslag på sammanträdesdagar för
kommunstyrelsen och dess utskott samt för kommunfullmäktige för år
2020 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. Vidare har även förslaget tagit hänsyn till skolornas sport-, påsk
och höstlov och inte föreslagit några sammanträdesdatum under dessa
veckor.
Vid framtagandet av förlaget till datum för lönenämndens sammanträden
har ledningsstöd tagit hänsyn till övriga beslutsinstansers sammanträden för
att se till att de inte krockar för varken ledamöter eller tjänstemän.
Beslutsunderlag



Handläggarens tjänsteutlåtande

Beslutet skickas till



Webbansvarig ledningsstöd

Ordförande sign

Justerare sign
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Sekreterare sign

