
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2017-01-19  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

Tid och plats Kl. 10:00 torsdagen den 19 januari 2017, Skoklosterrummet, Kommunhuset, 
Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 
Agneta Hägglund (S) 
Anders Cyrillus (L) 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 
Marisa Lindblom, personalchef 
Sara Widströmer, sekreterare 

  
Övriga Fredrik Mandolin, KPA, § 3 
  

Justering  
Justerare Agneta Hägglund (S) 

Tid och plats Måndagen den 23 januari 2017 

Justerade paragrafer §§ 1-5 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Carina Lund  

Justerare 
 

 

Agneta Hägglund 
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Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Personal- och förhandlingsutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-01-19 

Justeringsdatum 2017-01-23 

Datum för 
anslags uppsättande 2017-01-24 

Datum för 
anslags nedtagande 2017-01-24 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Sara Widströmer  
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§ 1   

Mötets öppnande 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 
1. Personal- och förhandlingsutskottet utser Agneta Hägglund (S) till 
justerare av dagens protokoll.  

2. Personal- och förhandlingsutskottet fastställer föreliggande dagordning.  

Sammanfattning  
Mötet öppnas. Personal- och förhandlingsutskottet väljer Agneta Hägglund 
(S) till justerare och fastställer dagordningen.  

______________ 
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§ 2 Dnr 2017/00020  

Fördelning av extra lönesatsning 2017 

Personal- och förhandlingsutskottets 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)  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

Protokollsanteckning 
Agneta Hägglund (S) önskar få antecknat till protokollet att oppositionen i 
sitt förslag till budget för 2017 föreslog ett den extra lönesatsningen skulle 
vara 1,6 miljoner kronor, vilket också motsvarar tjänstemannaförslaget. 
Dock minskades detta belopp när kommunfullmäktige fattade beslut om 
budgeten.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Personalavdelningen 
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§ 3   

Pensionspolicy inkl. OPF-KL  

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 
1. Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  
Fredrik Mandolin från KPA informerar om pensionspolicy för medarbetare i 
kommunen och om OPF-KL - regelverket för pension för förtroendevada.  

OPF-KL 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ett standardregelverk för 
OPF-KL som kan antas av kommunen i befintligt skick eller i modifierad 
form för att gälla. Kommunfullmäktige fattade 2015-11-16 § 69 beslut om 
vissa ändringar standardregelverket, som bland annat innebär att kommunen 
valt att placera pensionskapital i en kapitalförsäkring istället för skuldföring 
i egen balansräkning. Denna del av beslutet är ännu inte verkställd. Fördelar 
och nackdelar med kapitalförsäkringslösning redovisas. KPA 
rekommenderar kommunen att dokumentera den lösning som väljs väl för 
framtida tolkning samt att genomlysa förvaltningsalternativ. Likaså bör 
villkoren för arvodesväxling formaliseras och tillämpningsanvisningar till 
omställningsbestämmelserna tas fram.   

Pensionspolicy 
KPA är inhyrda som konsulter i processen med att ta fram ett förslag till 
pensionspolicy för Håbo kommun. En pensionspolicy är ett antal 
principbeslut om hur kommunen ska hantera sitt friutrymme enligt 
kollektivavtalen. Policyn kan användas för att optimera personalpolitiken 
och göra kommunen till en attraktiv arbetsgivare samt till att säkerställa en 
konsekvent hantering och skapa en helhetsbild.  

______________ 
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§ 4   

Lönejustering 2017 för kommundirektör 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 
1. Personal- och förhandlingsutskottet uppdrar till kommunalrådet att 
förhandla med kommundirektören om lönejusteringen för 2017.  

2. Personal- och förhandlingsutskottet beslutar att kommunalrådet efter 
avslutad förhandling ska återkomma till utskottet med förslag på ny lön för 
kommundirektören.  

Sammanfattning  
Kommunalråd Carina Lund (M) efterfrågar personal och 
förhandlingsutskottets mandat att förhandla med kommundirektören om ny 
lön i samband med 2017 års lönejustering. Utskottet beslutar att Carina 
Lund (M) ska förhandla med kommundirektören och därefter återkomma till 
utskottet med förslag till ny lön.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Carina Lund (M) 
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§ 5 Dnr 62717  

Övriga frågor/ärenden 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 
1. Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  
Kommundirektör Per Nordenstam informerar kortfattat om kommunens 
arbete att bli en attraktiv arbetsgivare. Mer information om detta ska ges vid 
ett kommande sammanträde.  

Marisa Lindblom, personalchef, informerar om att förvaltningen fått i 
uppdrag från lönenämnden att ordna så att kommunens lönespecifikationer 
skickas ut digitalt. Detta kommer beröra samtliga anställda samt 
förtroendevalda. Avtal ska eventuellt tecknas med Kivra för att lösa detta. 
Ambitionen är att lönespecifikationen för majlönen - i annat fall för 
septemberlönen - ska komma digitalt.  

______________ 
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