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Tid och plats Kl. 09:00 torsdagen den 28 september 2017, Kalmarrummet, Kommunhuset, 

Bålsta 

Beslutande  

Ledamöter Carina Lund (M), Ordförande 

Anders Cyrillus (L) 

Övriga närvarande  

Ersättare Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör för Agneta Hägglund (S) 

  

Tjänstemän Per Nordenstam, kommundirektör 

Marisa Lindblom, personalchef 

Sara Widströmer, kommunsekreterare  

 

  

Justering  

Justerare Lars-Göran Bromander 

Tid och plats Måndagen den 2 oktober 2017, kommunhuset Bålsta 

Justerade paragrafer §§ 21-28 

  
  

Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Carina Lund  

Justerare 
 

 

Lars-Göran Bromander 
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§ 21   

Mötets öppnande 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet utser Lars-Göran Bromander (S) till 

justerare av dagens protokoll.  

2. Personal- och förhandlingsutskottet fastställer den föreliggande 

dagordningen.  

Sammanfattning  

Personal- och förhandlingsutskottet kontrollerar närvaro, utser en justerare 

att jämte ordförande justera protokollet samt fastställer dagordningen.  

______________ 
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§ 22   

Information om löneöversyn 2017/inför 2018 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  

Personalchef Marisa Lindblom informerar om resultatet av löneöversynen 

2017. Utfallet för kommunen som helhet blev 2,52 %. Extra satsningar 

gjordes på lärare och personal på plan- och exploateringsavdelningen.  

______________ 
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§ 23   

Information om resultat av arbetsgivarindex 2016 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  

Ett av de politiska målen är att förbättra arbetsgivarindex i kommunen. 

Marisa Lindblom, personalchef, redovisar 2016 års resultat. Det är enbart 30 

kommuner som är med i detta index. Övriga som analyseras utgörs av andra 

typer av organisationsformer. Håbo placerar sig totalt sett ungefär i mitten 

bland de analyserade kommunerna.    

Nyckeltal som analyseras i arbetsgivarindex är:  

 Tillsvidareanställningar  

 Medianlönen 

 Lika karriärmöjligheter 

 Tid för kompetensutveckling 

 Övertid 

 Korttidssjukfrånvaro 

 Personalansvar 

 Långtidssjukfrånvaro 

 Avgångar 

 

______________ 
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§ 24   

Information om arbetet med målet "Minskad 
korttidsfrånvaro" 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  

Personalchef Marisa Lindblom informerar om kommunens arbete med 

målet om att minska korttidsfrånvaron.  

Håbo kommun har fått möjlighet att, tillsammans med fyra andra 

kommuner, vara pilotkommun i ett projekt från SKL för att arbeta med 

tidiga insatser i dessa frågor. Film om projektet visas.  

Inriktningsbeslut om inledande deltagande i projektet har tagits på 

tjänstemannanivå. Om kommunen vill delta formellt i projektet behöver 

politiskt beslut fattas av kommunstyrelsen.  

______________ 
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§ 25   

Information om SKL-heltidsprojekt 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  

SKL driver Heltidsprojektet tillsammans med Kommunal.  Syftet är att öka 

mängden heltidsanställningar, främst inom Kommunals 

verksamhetsområden. Projektet sträcker sig över fem år.  

Kommunal och SKL är överens om att arbetsgivaren ska prioritera 

heltidsfrågan, att tillsvidareanställning på heltid ska vara normen vid 

nyanställning samt att redan anställda medarbetare i högre utsträckning ska 

arbeta heltid.  

En plan ska tas fram i varje kommun för hur antalet heltidsarbetande kan 

öka. Denna ska vara framtagen senast 31/12 2017 och därefter stämmas av 

årligen fram till år 2021.   

______________ 
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§ 26   

Övriga informationsärenden 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  

Distansarbete 

Marisa Lindblom, personalchef, informerar om de möjligheter som finns till 

tillfälligt distansarbete efter muntlig överenskommelse mellan chef och 

medarbetare. Detta ska dokumenteras genom en tjänstenotering i Outlook.  

Personalavdelningen ser också över möjligheten till att upprätta skriftliga 

avtal om regelbundet distansarbete. Möjligheterna till avtalsreglerat 

regelbundet arbete på restid för personer som pendlar med kollektivtrafik 

ses också över.   

______________ 
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§ 27 Dnr 2017/00469  

Sammanträdesplanering för personal- och 
förhandlingsutskottet 2018 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet beslutar att sammanträda på 

nedanstående tider.   

Sammanfattning  

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 18 ska personal- och 

förhandlingsutskottet sammanträda på dag och tid som utskottet självt 

bestämmer. Under år 2017 införde utskottet fasta sammanträdestider på 

prov. Detta efter att tidigare ha sammanträtt enbart vid behov. Förvaltningen 

bedömer att försöket fallit väl ut och att de fasta sammanträdestiderna 

underlättat arbetet och planeringen.  

Mot ovanstående bakgrund föreslår förvaltningen att personal- och 

förhandlingsutskottet beslutar anta fyra sammanträdestider för 2018. Utöver 

detta kan utskottet sammanträda vid ytterligare tillfällen om behov uppstår. 

Förvaltningen har tagit fram sammanträdestider som ligger i anslutning till 

att kommunstyrelsens övriga utskott sammanträder och som därmed ligger 

lagom långt innan kommunstyrelsens sammanträden, för det fall att ärenden 

behöver lyftas dit.  

Följande sammanträdestider föreslås för personal- och förhandlingsutskottet 

2018:  

Måndagen den 5 mars kl. 09:00 

Måndagen den 14 maj kl. 09:00 

Måndagen den 3 september kl. 09:00 

Måndagen den 12 november kl. 09:00    

______________ 

Beslutet skickas till: 

Ledamöter och ersättare i personal- och förhandlingsutskottet  

Kommundirektören 

Personalchef 

Löneadministration 
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§ 28   

Övriga frågor/ärenden 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  

Rekrytering till plan- och exploateringsavdelningen 

Fråga om status för rekrytering av planarkitekter uppkommer. Information 

ges om att man hittat några kandidater till plan- och 

exploateringsavdelningen. Det är dock ett svårt rekryteringsläge och många 

som söker projektledartjänsterna är relativt juniora.  

______________ 

 
 

 


