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Omfördelning av resurser för centralisering av tre löneassistenter 

INLEDNING 
I samband med implementering av genomförd organisationsförändring 2012-07-01 
och den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn av admi
nistrativa processer för lönehantering gjorts. Som följd av denna översyn har tre ad
ministrativa löneassistenter flyttats från skolförvaltningen till det centrala lönekon
toret 

Beredning 
Bilaga KS 2014/7/1, skrivelse från kommunstyrelsens förvaltning, personalkontoret 
Ledningsutskottets beslut 2014-01-14, § 4 

Yrkanden 
Fer~Olov Rapp (SJ yrkar bifa11 till ledningsutskottet förslag att kontmunstyrelsen 
hemställer att kommunfullmäktige beslutar 
i!!!; till kommunstyrelsens anvisa 1.042 tkr, att täckas av 461 tkr från bildnings- och 
lärandenämnden samt 581 tkr från vård och cmsorgsn5mndcn. 

BESLUT 
Kommunstyreben hemställer ntt kommunfullmäktige beslutar 

att till kommunstyrelsens anvisa 1.042 tkr, att täckas av 461 tkr från bildnings- och 
lärandenämnden samt 581 tkr från vård och omsorgsnämnden. 

Utdrag 
kommunfullmäktige 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Personalkontoret 
Jane Allansson 

Löneassistenter 

FÖRSLAG 
Omfördelning av resurser för centralisering av tre löneassistenter. 

BAKGRUND 

1 (1) 

2013-lHO 

I samband med implementering av genomförd organisationsförändring 2012-07-01 och 
den upphandling av lönesystem som gjorts under 2013 har en översyn av administrativa 
processer tör lönehantering gjorts. Arbetsgrupper med representanter för våra tre 
förvaltningar har analyserat arbetsuppgifter i nämnda processer och funnit potential för 
effektivisering och samordning. 

Tre administrativa assistenter har flyttats tiil det centrala lönekontoret från SKF. 
Arbetsuppgifter från förvaltningarnas egen löneadministration har centraliserats. Det 
innebär större möjlighet till samordning, enhetlig hantering och tolkning av lag och avtal 
samt ökad service till förvaltningarna. Vidare ökar åtgärden möjligheter till backup och 
minskar, efter implementering, det totala behovet av personal för lönehantering. 

Kostnaderna för de tre löneassistenter är 1.284 tkr varav 461 tkr är hänförliga till Bildnings- och 
lärandenämnden, 581 tkr till Vård- och omsorgsnämnden och 242 tkr till Kommunstyrelsen. 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar hemställa att kommunfullmäktige beslutar 

att till kommunstyrelsen anvisa 1.04-2 tkr att täckas av 461 tkr från Bildnings och 
lärandenämnden och 581 tkr från Vård- och omsorgsnämnden 
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