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Tid och plats  18 mars 2022, kl.14:00 - 14:30, digitalt sammanträde 
Paragrafer § 1 - § 5 

Bevis om anslag Anslaget sätts upp: 2022-03-24       Anslaget tas ner: 2022-04-15 

Protokollets förvaringsplats  Kommunhusets arkiv, Centralgatan 7, Tierp 

Utses att justera Marie Pettersson 
 

Beslutande   
 
 
 Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande 

Klas Bergström (M), vice ordförande 
Marie Pettersson (S) 

 
 

Beslutande ersättare    
 
 

Övriga närvarande  
 
 

Ersättare Pierre Jansson (KNU) 
Roger Petrini (M) §§ 1-4 
 

 
 

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   
 
§ 1 Godkännande av föredragningslistan LN/2022:2  
 
§ 2 Information LN/2022:1  
 
§ 3 Information - Rättningsarbetet kopplat 

till ärendegången tjänstepensioner 
KPA-Skandia 

LN/2022:1  

 
§ 4 Information - Internkontroll LN/2022:5  
 
§ 5 Årsredovisning 2021 LN/2022:4  
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§ 1 
Dnr LN/2022:2  
 
Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Lönenämnden beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan.  
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§ 2 
Dnr LN/2022:1  
 
Information 
 
Beslut 
Lönenämnden beslutar  
 
att godkänna informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Lönechef, Maria Sundh, informerar om: 

 Pågående genomgång och rättningar av löneväxling för medarbetare 
i Tierps Kommun (Skandia-Folksam)  

 Översyn av interna rutiner för Lönecentrum 
 Pågående förändringsarbete och arbetssätt m.m.  
 Rekrytering av lönekonsulter (ersättningsrekrytering)  
 Återgång till huvudarbetsplatsen – distansarbete  
 Revisionens kommande granskning av Lönenämnden  

 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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§ 3 
Dnr LN/2022:1  
 
Information - Rättningsarbetet kopplat till ärendegången 
tjänstepensioner KPA-Skandia 
 
Beslut 
Lönenämnden beslutar 
 
att godkänna informationen gällande det särskilda uppdrag som nämnden 
lämnat till Lönechef, § 15/2021, samt  
 
att uppdra till Lönechef att lämna en slutrapport vid nästa sammanträde.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Lönechef, Maria Sundh, informerar om rättningsarbetet kopplat till 
ärendegången tjänstepensioner KPA-Skandia. 
 
Arbetet med att åtgärda de brister som upptäckts vid genomgång Skandia –
KPA avseende tjänstepension. Bristerna som framkommit har åtgärdats nya 
rutiner för att säkerställa fortsatt hantering har tagits fram. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
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§ 4 
Dnr LN/2022:5  
 
Information - Internkontroll 
 
Beslut 
Lönenämnden beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommunen ha en väl fungerande internkontroll. 
Med internkontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna 
förfaringssätt och arbetsrutiner som syftar till att säkerställa att 
organisationens mål uppfylls och att verksamheten är laglig. 
 
Kommunstyrelsen har ansvaret för den interna kontrollen inom 
kommunstyrelsens verksamhet och uppföljningen av internkontrollen för 
Lönecentrum behandlas i samband med Tierps kommuns bokslut och 
årsredovisning. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Lönecentrums internkontrollplan 2021 
• Uppföljning av Lönecentrums internkontrollplan 2021 
• Lönecentrums internkontrollplan 2022 
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§ 5 
Dnr LN/2022:4  
 
Årsredovisning 2021 
 
Beslut 
Lönenämnden beslutar 
 
att godkänna årsredovisningen för lönenämnden år 2021, samt 
 
att överlämna den till respektive samverkande kommun. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsutfallet visar ett överskott mot budget på 657 tsk.  
 
Beslutsmotivering 
En anledning till överskottet är den förändrade hanteringen av 
pensionssupport som numera hanteras av respektive medlemskommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Årsredovisning 2021 Lönenämnden  

 
Beslutet skickas till 

• Kommunstyrelsen Tierps kommun 
• Östhammars kommun  
• Älvkarleby kommun  
• Heby kommun  
• Knivsta kommun  
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