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§11
Godkännande av föredragningslistan, anmälan av övrig
fråga

Beslut

Adtninistrativa nämnden godkände föredtagningslistaa tned tillägg av följande
övriga ftågor:

• Lunch i samband med nätnndssammantcädena

• Nämndens handlingar på webben
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§12
Lunch i samband med nämndssammanträden

Beslut

Samtliga nämndssammanträdesdeltagare erbjuds att äta lunch i samband med

de flätiuidssätoman.tcäden som satiunaafallei: med

kommunstyrelseotdförandettäff fot Östta Värmland.

S am m anfattn i n g

Under förta mandatperioden vät ledamöterna i nätnnden

kotnmunstytelseotdförandena från de fyra korntnunerna.

Nämndssammanttädena sammanföll då med KSO-tmff för Östta Värmland

som hölls på förmiddagen. Gem.en.sam lunch åts sedan. Ftågan. lyfts nu otn de

två ledamöterna som inte ät med på förmiddagen, ändå ska bjudas in tiU
geraensam lunch innan mötet detta bland annat då saminanträdena börjar kl.

13:00 och resa till sammanträdesott mfatler under lunchtid.
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Administrativa nämnden

§ 13
Nämndens handlingar påwebben

Beslut

Nämndens händJingat och protokoU ska publicetas på Kristinehätims
kommuns hemsida.

Sammanfattning

Övriga nätnadets hancUmgat och ptotokoU finns publicerade på Kdstmehanms
kommuns hemsida.
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Admnämnd/2019:3

§14
Ekonomisk rapport

Beslut

Admtnisttativä nämnden godkännet den ekonomiska rappotten för januari till

och med mars.

S am m anfattn i n g

Efter årets fötsta tce månader är utfallet 19 % av den totala budgeten.

Utfallet på personalkostnader ligger något undet budget då löneöversynen för
2019 inte har gett utfaU ännu.
Utfallet föl: posten övrigt ligger lågt då kostnad fot HR-systemet kommer att
debiteras i maj och oktober månad.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-19

Bilaga ekonomisk tappott jan-mars 2019
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§ 15
Budget 2020

Beslut

Administcativa nämnden antar förslag tiU. budget 2020.

Sammanfattning

Föiskg tffl budget 2020 ät 16 252 000 kr.

Budget 2020 omfattai: en organisation på 19 åtsatbetare. Lönerna är

uppräknade med förväntad löneökning 2020.
Anledningen f-JH den ökade budgeten ät kostnad för HR-systetnet som tidigare

belastat kommunerna 880 600 kr. Löneöversyn med 308 100 kr,
äteadehanteringssystem med 90 000 fcc samt avskrivruLngar och intemtänta föl:

HR-systemet med 500 000 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-19

Bilaga budget 2020
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§ 16
Fördelningsnyckel 2020

Beslut
Administrativa nätnnden anta-t: förslag till fötdelniagsnyckel 2020

Sammanfattning

Admmistiativä nätimdeo. gav vid föregående nätaadtnöte saauådsgtuppea i

uppdiag att ta ftam ett nytt förslag på föidelningsnyckel 2020.

Lönecentrum Ostta Värmland mgår i ett nätvetk med andtä lönecentrura. Efter

avstäumiag med nätvetket har det fi-amgått att samtUga använder sig av antalet

lönespecifilsationei: som fötdelruuigsnyckel. Sanurådsgtuppen hat koflxtnit fcam

till att lönespecifikatioflei: ät det tnest optimala sättet att fördela kostaaderna,

dvs. årsbudget fötdelas utifcån andelen lönespecifikationer. I bilaga visas hut en
fötdelningsnyckel utiftrån lönespecifikati.one£ skuUe se ut med 2019 åts

fötutsättningar, då 2020 års budget ännu inte är fastställd.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-03-19

Fötdekdngsnyckel uti&ån 2019 åts fötutsättmngär
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§17
Lönechefen informerar

Beslut

Admioisttativa nämnden tackar fot mfotmatioo.en.

Sammanfattning

Lönechef Göteljembetg informerar otn ajktuella sjufcdvniagat.
Generellt är arbetsmiljön på bättangsvägea och det atbetas systeuiatiskt med

synpunkter som uppkommer.

Kristmehamn och Storfors hat kött testet av det nya HR-systemet -viLbet har

gått bra. Om styrgrupp säger ja så bUr det skarpt läge 6/5 och i höst för
Kariskoga och FiHpstad.

Tidigare hat HR-chefema och lönecliefen diskuterat vilka typer av manueUa

underlag som. inte ska till lönecentmm, tex. lunchJmponget, och dät hat

förankring/kocununikationen i tespektive kommun skett oHba bra.

Rapportering av läkarintyg direkt i systemet hat i vissa fall upplevts
svåthanteriigt av cheferna. Den. digitala liaateringen val: Ute tnet kompUcetad än

vad sota förutsågs så där kotntner den manuell, analoga hantetmgea att kv-atstå

tffl viss del. Nämnden hat tidigaj:e beslutat att det ska vara digitalt. Frågan.
kotnraei: häntetas genom dialog meUan HR-cliefema och löneclief.
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