
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-15  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

Tid och plats Kl. 09:30 onsdagen den 15 februari 2017, Bålstarummet, Kommunhuset, Bålsta 

Beslutande  

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

Övriga närvarande  

Tjänstemän Marisa Lindblom, personalchef 
Sara Widströmer, sekreterare  
 

  

Justering  
Justerare Agneta Hägglund (S) 

Tid och plats Onsdagen den 15 februari 2017, Bålstarummet 

Justerade paragrafer §§ 6-8 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Carina Lund  

Justerare 
 

 

Agneta Hägglund 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-15  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

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

Organ Personal- och förhandlingsutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-02-15 

Datum för 
anslags uppsättande 2017-02-15 

Datum för 
anslags nedtagande 2017-03-09 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliet, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Sara Widströmer  

 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-15  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

Innehållsförteckning 
§ 6  

Mötets öppnande ........................................................................................................... 4 

§ 7 Dnr 2017/00101 
Lönejustering för kommundirektör 2017 ...................................................................... 5 

§ 8 Dnr 2017/00102 
Sammanträdestider personal- och förhandlingsutskottet 2017 ..................................... 6 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(6) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-15  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

 
§ 6   

Mötets öppnande 

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

2. Dagordningen fastställs.  

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen kontrollerar närvaron genom upprop, utser en justerare 
att jämte ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen för 
dagens sammanträde.  

______________ 

 
 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(6) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-15  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

 
§ 7 Dnr 2017/00101  

Lönejustering för kommundirektör 2017 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 
1. Personal- och förhandlingsutskottet beslutar att i löneöversyn 2017 
lönesätta kommundirektör per Nordenstam med 91 000 kronor per månad 
från och med den 1 januari 2017.  

Sammanfattning  
Personal- och förhandlingsutskottet har gett dess ordförande Carina Lund i 
uppdrag att genomföra lönesamtal med kommundirektör Per Nordenstam 
och att därefter återkomma till personal- och förhandlingsutskottet för beslut 
i frågan.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2017-01-19 § 4 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Personalavdelningen 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(6) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-02-15  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

 
§ 8 Dnr 2017/00102  

Sammanträdestider personal- och 
förhandlingsutskottet 2017 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 
Personal- och förhandlingsutskottet beslutar att under resterande del av 2017 
sammanträda enligt förvaltningens förslag.  

Sammanfattning  
Enligt 18 § i kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen besluta 
när utskotten ska sammanträda, med undantag för personal- och 
förhandlingsutskottet som själva bestämmer egna sammanträdestider.  

Personal- och förhandlingsutskottet har tidigare valt att sammanträda vid 
behov och har därmed inte haft någon på förhand fastställd 
sammanträdesplan. Förvaltningen bedömer dock att en på förhand fastställd 
sammanträdesplan skulle öka möjligheten att planera arbetet i förhållande 
till utskottet på ett bättre sätt och föreslår därför följande sammanträdestider 
för resterande del av 2017: 

Dag   Datum Tid 

Måndag   2017-05-15  kl. 09.00 

Torsdag   2017-09-28 kl. 09.00 

Måndag   2017-12-11 kl. 09.00 

Ordförande kan kalla till sammanträde utöver denna planering om behov 
uppstår.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

______________ 

Beslutet skickas till: 
Personal- och förhandlingsutskottet 
Kansliet 
Personalavdelningen 
 
 

 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  
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