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Medel för fullföljande av beslut avseende centraliserad lönefunktion
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta följande:
1. Omdisponera budgetmedel från omsorgsnämnden till kommunledningskontoret för bemanning av lönehandläggare med inriktning superanvändare för Medvind motsvarande 0,8 årsarbetare från och med den 1 juli
2018.
2. Beloppet för 2018 uppgår till 245 tkr och avser juli till och med december.
3. Från och med 2019 och framåt arbetas omdisponeringen på 490 tkr in i
budgetramarna.
Beskrivning av ärendet
I oktober 2016 beslutade kommunfullmäktige om en förändrad organisation för
löneadministration. Beslutet innebar en resursallokering om 21,6 årsarbetare fördelat på 14 årsarbetare för den kommungemensamma löneservicen samt 7,6 årsarbetare i verksamheterna. Förvaltningarnas budgetramar justerades utifrån detta beräknade behov.
Den nya organisationen trädde i kraft 2017-03-01 med den bemanning centralt, på
personalavdelningen, som det budgeterats för. De 7,6 årsarbetarna i verksamheterna förutsattes rymmas inom tilldelade budgetramar genom att inte bli föremål för
beslut om någon besparing. En nyckelfunktion bland dessa är rollen som superanvändare för Medvind inom omsorgsförvaltningen. Enligt beslutet ska denna funktion (0,8 årsarbetare) ge första support till chefer och användare i schema- och bemanningssystemet Medvind. Systemet används i första hand av omsorgsförvaltningen men i viss mån även av socialförvaltningen genom den typ av verksamhet
som är schemaintensiv och pågår dygnet runt.

Kommunledningskontoret / Personalavdelningen
Postadress: 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-814 06
E-post: kommunledningskontoret@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se

2(2)
Denna nyckelfunktion har inte omsorgsförvaltningen bemannat. Bemanningen har
dragit ut på tiden på grund av otydlighet i hur arbetet ska organiseras, en intern
utredning inom omsorgsförvaltningen gällande andra funktioners roll i löneprocessen med mera. Detta har skapat en otydlighet kring krav och förväntningar mellan
organisationerna.
Vid kontakt med omsorgschefen framgår att man föredrar att funktionen placeras
centralt på löneservice och är samtidigt medveten om att finansiering får ske via
omdisponering av budgetmedel från omsorgsnämnden till kommunledningskontoret.
Omsorgsförvaltningen tycker dock inte att Medvind motsvarar deras behov för att
säkerställa en god personalbemanning och för att hantera flexibla arbetstidsmodelller och anser att kommunen behöver planera för en upphandling av ett nytt system.
Att upphandla och införa ett nytt system tar uppemot två år och personalavdelningen kan inte tillgodose omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen den service som de vill ha med nuvarande bemanning då trycket på löneservice är hårt.
Mot bakgrund till ovanstående beskrivning föreslås kommunstyrelsens arbetsutskott att omdisponera budgetmedel från omsorgsnämnden till kommunledningskontoret för bemanning av lönehandläggare med inriktning superanvändare för
Medvind motsvarande 0,8 årsarbetare från och med den 1 juli 2018. Beloppet för
2018 uppgår till 245 tkr och avser juli till och med december. Från och med 2019
och framåt föreslås omdisponeringen på 490 tkr arbetas in i budgetramarna.
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