
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2017-01-12  

Personal- och förhandlingsutskottet 
 

 

Ledamöter Ersättare 

Carina Lund (M), Ordförande 

Agneta Hägglund (S) 

Anders Cyrillus (L) 

Lars-Göran Bromander (S) 

Leif Zetterberg (C) 

Personal- och förhandlingsutskottet kallas till sammanträde 

Tid Torsdagen den 19 januari 2017, kl. 10:00 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande 

a. Upprop 

b. Val av justerare 

c. Fastställande av dagordning 

 

2.  
Fördelning av extra lönesatsning 2017  

3.  
Pensionspolicy inkl. OPF-KL - Fredrik Mandolin från KPA  

4.  
Lönejustering 2017 för kommundirektör  

5.  
Övriga frågor/ärenden  

 

 

   

Carina Lund 

Ordförande 

 Sara Widströmer 

Sekreterare 
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Kommunstyrelsens förvaltning 
Personalavdelningen 
Marisa Lindblom, personalchef 
0171-525 21 
marisa.lindblom@habo.se 

 

Extra lönesatsning som del av strategisk kompetensförsörjning 

Förslag till beslut  

1. Personal- och förhandlingsutskottet beslutar att godkänna föreslagen 

fördelning inom ramen för den extra lönesatsningen 2017. 

2. Personal- och förhandlingsutskottet beslutar att de nya lönerna gäller 

från den 1 april 2017 och därmed samordnas med ordinarie löneöversyn 

för år 2017.    

 

Sammanfattning 

Under våren 2016 genomförde personalavdelningen en omvärldsanalys för 

att kartlägga och definiera kritisk kompetens som kommunen är i behov av 

på både kort och lång sikt. 

Kartläggningen visade att Håbo kommun, i likhet med de flesta andra 

offentliga arbetsgivare, står inför stora utmaningar när det gäller 

nyrekrytering av flera yrkesgrupper som pedagoger, socionomer, 

samhällsplanerare samt personal inom vård och omsorgsyrken. Håbo 

kommun konkurrerar om kritisk kompetens främst med Stockholms län, 

men även övriga omkringliggande län och grannkommunerna har samma 

rekryteringsbehov. För att kunna attrahera medarbetare med efterfrågad 

kompetens behöver kommunen erbjuda marknadsmässiga löner, vilket i sin 

tur har lett till oönskad lönespridning i förhållande till redan anställd 

personal. 

I budget för år 2017 finns 819 000 kronor inklusive kostnader för sociala 

avgifter som extra lönesatsning.  Den 20 december 2016 redovisade 

personalchefen ärendet i samverkansorganet Komsam och de fackliga 

organisationerna gavs möjlighet att lämna synpunkter på principerna för att 

åtgärda så kallade ”snedsitsar”. Personalchefen har koordinerat fördelning 

av budgeterat belopp och i samråd med chefer utarbetat förslag till 

lönejusteringar som därefter har redovisats i kommunledningsgruppen den 

11 januari 2017.  

Syftet med den extra lönesatsningen är att motverka oönskad 

personalomsättning och försäkra sig om att behålla nyckelpersoner i 

verksamheten. Budgeterade medel har endast kunnat tillgodose 1/3-del av 

de lönejusteringar som bedöms vara nödvändiga för att uppnå målet med 

lönesatsningen på längre sikt.  

Fördelning av avsatta medel har gjorts enligt följande:  

 41 pedagoger och personal i elevhälsa (59 procent av löneutrymmet) 
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 5 socionomer (18 procent av löneutrymmet)  

 5 samhällsplanerare (23 procent av löneutrymmet)    

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Satsningen finansieras inom befintlig ram.  

Uppföljning 

Inte aktuellt 

Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse  

__________ 

Beslut skickas till 

Personalavdelningen 

Kommundirektör 

  

 


