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 Sammanträdesdatum  

 2017-05-15  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  

Tid och plats Kl. 09:00 måndagen den 15 maj 2017, Kalmarrummet, 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 Magnus Larsson, Söderberg & partners, § 16  

 

  

Justering  

Justerare Agneta Hägglund 

Tid och plats Torsdagen den 18 maj 2017, Kalmarrummet 

Justerade paragrafer §§ 15-20 

  
  

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 2017-05-15 

Datum för 

anslags uppsättande 2017-05-16 

Datum för 

anslags nedtagande 2017-06-06 

Förvaringsplats 

för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 

  

Underskrift 
  

 Sara Widströmer  
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§ 15   

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 

med nedanstående tillägg.  

Sammanfattning  

Mötet öppnas och upprop förrättas. Utskottet väljer justerare av dagens 

protokoll och dagordningen fastställs med följande tillägg. 

- Information om OPF-KL 

- Status för personalrörligheten  

______________ 
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§ 16   

Information om OPF-KL 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.     

Sammanfattning  

Magnus Larsson från Söderberg & Partners lämnar information avseende 

Trygg politikerpension, en försäkringslösning för OPF-KL. Detta med 

anledning av fullmäktiges beslut i ärende 2014/00156 med uppdrag om att 

teckna administrativt avtal med lämplig försäkringsgivare (KF § 69 2015-11 

16, punkt 5).  

______________ 
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§ 17 Dnr 2017/00347  

Pensionspolicy 

Personal- och förhandlingsutskottet förslag till 
Kommunstyrelsen 

1. Kommunfullmäktige antar Pensionspolicy för Håbo kommun.  

Sammanfattning  

Kollektivavtalet om tjänstepensioner ger i vissa frågor kommunen som 

arbetsgivare möjlighet att träffa individuella överenskommelser med 

medarbetare eller fatta ensidiga arbetsgivarbeslut. Pensionspolicyn beskriver 

ett antal ställningstaganden där kollektivavtalets huvudregel ger ett 

friutrymme. 

Policyn syftar till att göra Håbo kommun till en attraktiv arbetsgivare och 

säkerställer en konsekvent hantering av pensionsfrågorna i kommunen.  

Beslutsunderlag 

Pensionspolicy för Håbo kommun 

______________ 

 

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(9) 

 Sammanträdesdatum  

 2017-05-15  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 

§ 18   

Anställning av teknisk chef och barn- och 
utbildningschef 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet uppdrar till kommundirektören 

fortsätta rekryteringsförfarandet i enlighet med det förslag som lämnats vid 

sammanträdet.  

Sammanfattning  

Enligt gällande delegationsordning punkt 14.1 får kommundirektör anställa 

förvaltningschef efter samråd med personal- och förhandlingsutskottet samt 

behörig nämnd.  

Kommundirektör Per Nordenstam informerar utskottet om hur 

rekryteringsprocessen avseende barn- och utbildningschef och teknisk chef 

gått. Information ges också om de personer som är slutgiltiga kandidater till 

de båda posterna.  

______________ 

Beslutet skickas till: 

Kommundirektör 
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§ 19   

Information 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  

Personalchef Marisa Lindblom ger följande information: 

Handlingsplan för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare 

På grund av konkurrens på arbetsmarknaden och kommande behov av 

nyrekryteringar behöver kommunen positionera sig som en attraktiv 

arbetsgivare, vilket är anledningen till arbetet som görs med 

handlingsplanen för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare. 

Information ges om arbetet med handlingsplanen.  

Pågående löneöversyn 2017 

Samtliga löneöversyner utom SSR och Kommunal är klara. Samtliga 

översyner beräknas vara klara till sommaren.  

Extra ersättning för att klara bemanning sommaren 2017 

Sjuksköterskor får höjd beredskapsersättning samt övertidsersättning för 

tjänstgöring under sommaren i syfte att säkerställa bemanningen.  

Skärpt diskrimineringslagstiftning 

Förändringar i diskrimineringslagstiftningen innebär att arbetsgivare nu 

behöver aktiva åtgärder för att förebygga och motverka diskriminering. 

Arbetsgivaren ska kartlägga risker och analysera orsaker samt ska ha rutiner 

för att dokumentera, åtgärda och följa upp detta arbete.  

______________ 
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§ 20   

Status för personalrörligheten 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  

Agneta Hägglund (S) efterfrågar en redogörelse av status för 

personalrörligheten samt resultatet av avslutssamtalen som genomförs till 

kommunstyrelsens nästa sammanträde. Denna punkt bör sedan återkomma 

halvårsvis. Särskilt fokus ska, vid första informationstillfället, läggas på 

plan- och utveckling samt vårdpersonal. Per Nordenstam, kommundirektör, 

informerar om att denna information kommer att delges kommunstyrelsen 

vid sammanträdet 2017-05-29.  

______________ 

 
 

 


