
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2017-09-18  

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 28 september 2017, kl. 09:00 

Plats Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande 

- Närvarokontroll 

- Val av justerare 

- Fastställande av dagordning  

 

2.  
Information om löneöversyn 2017/inför 2018  

3.  
Information om resultat av arbetsgivarindex 2016  

4.  
Information om arbetet med målet "Minskad korttidsfrånvaro"  

5.  
Information om SKL-heltidsprojekt  

6.  
Övriga informationsärenden  

7.  
Sammanträdesplanering för personal- och förhandlingsutskottet 2018 

Dnr 2017/00469  

 

8.  
Övriga frågor/ärenden  

 

   

Carina Lund 

Ordförande 

 Sara Widströmer 

Sekreterare 
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 Datum Vår beteckning 
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Kommunstyrelsens kansli 
Sara Widströmer, Kommunsekreterare 
0171-525 61 
sara.widstromer@habo.se 

 

Sammanträdesplanering för personal- och förhandlingsutskottet 
2018 

Förslag till 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    

 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Antalet sammanträden är samma som föregående år. Därmed beräknas 

kostnaderna för sammanträdena bli oförändrade 

Uppföljning 

Utskottens/kommunstyrelsens/kommunfullmäktiges sammanträdesprocess 

följs upp löpande av kommunstyrelsens kansli.  

Beslutsunderlag 

–    

__________ 
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Beslut skickas till 

Ledamöter i personal- och förhandlingsutskottet  

Kommundirektören 

Personalchef 

Löneadministration 

 


