
 

 

 KALLELSE 

 Datum  

 2017-03-31  

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 onsdagen den 12 april 2017, kl. 13:30 

Plats Skoklosterrummet, Kommunhuset, Bålsta 

 

Ärenden 

1.  
Mötets öppnande 

- Närvarokontroll 

- Val av justerare 

- Fastställande av dagordning  

 

2.  
Information 

- Personalläget 

- Arbetet med handlingsplan för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare 

 

3.  
Särskild satsning på socionomer 

Dnr 2017/00254  

 

4.  
Personalförmåner till anställda i Håbo kommun 

Dnr 2017/00255  

 

5.  
Särskilt riktade personalinsatser inom Socialförvaltningen 

Dnr 2017/00268  

 

6.  
Övriga frågor/ärenden 

 

 

 

   

Carina Lund 

Ordförande 

 Sara Widströmer 

Sekreterare 
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Personalavdelningen 
Marisa Lindblom, personalchef 
0171-525 21 
marisa.lindblom@habo.se 

 

Särskilt riktade personalinsatser inom Socialförvaltningen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att under en ettårig prövoperiod införa den 

riktade personalinsatsen 80-90-100-110 enligt beskrivningen nedan. 

2. Prövoperioden ska inledas 2017-05-01.     

 

Sammanfattning 

Socialförvaltningen i Håbo har, liksom många svenska kommuner, svårt att 

rekrytera personal till sina tjänster. Mot denna bakgrund föreslår 

förvaltningen att införa ett system som kallas 80-90-100-110 och som 

kommer gälla inom delar av socialförvaltningen. Systemet fungerar så att 

myndighetsutövande personal, behandlande personal och flyktingsekreterare 

kan göra följande val vid nyrekrytering och som redan anställd: 

 Jobba 80 % och få 90 % lön 

 Jobba 90 % och få 100 % lön 

 Jobba 100 % och få 110% lön 

 

Med varje anställd ska ett ettårigt avtal skrivas. Tanken är att om försöket 

faller väl ut och behovet kvarstår, ska den anställde, när året har gått, välja 

att vara kvar i sitt tidigare val eller göra ett omval och därefter teckna ett 

nytt ettårigt avtal. 

Modellen omfattar inte chefer och administrativ personal i organisationen. 

Försöket kommer följas upp löpande och en mer utförlig utvärdering görs i 

slutet av prövoperioden.    

 
Ärendet 

Socialförvaltningen i Håbo kommun har, liksom i stort sett hela Sverige 

svårt att rekrytera socionomer till sina tjänster. Förvaltningen har hittills 

lyckats förhållandevis väl med att rekrytera både behandlingspersonal och 

myndig-hetsutövande personal till barn och ungdom. När det gäller personal 

som arbetar med ekonomiskt bistånd så har dock läget varit mycket 

bekymmersamt under närmare två år. Detta trots att vissa interna åtgärder 

genomförts som till exempel mindre arbetsgrupper och ett närmare 

chefskap. 

Som nämnts är läget svårt i större delen av landet vilket betyder att 

kommunen, när det gäller rekrytering, arbetar i en tuff konkurrenssituation 

med inte bara andra kommuner utan också med privata uthyrningsföretag. 

För att sticka ut i mängden vid konkurrens om personal har en del 
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kommuner, bland annat Enköpings kommun, försök med 6- timmars 

arbetsdag med bibehållen lön.  

Förvaltningen ser att Håbo kommun också behöver hitta åtgärder som gör 

att vi sticker ut i mängden när det gäller att rekrytera och behålla personal 

och kanske också en modell som är lite mer flexibel och ger den enskilde 

anställde fler egna valmöjligheter än det lite mer stelbenta 6-timmars arbets-

dag. 

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att ett system som kallas 80-90-

100-110 införs under en ettårig provperiod. Systemet innebär följande: 

Myndighetsutövande personal, behandlande personal och 

flyktingsekreterare kan göra följande val vid nyrekrytering och som redan 

anställd: 

 Jobba 80 % och få 90 % lön 

 Jobba 90 % och få 100 % lön 

 Jobba 100 % och få 110% lön 

 

Med varje anställd skrivs ett ettårigt avtal. Tanken är att om försöket faller 

väl ut och behovet kvarstår, ska den anställde, när året har gått, välja att vara 

kvar i sitt tidigare val eller göra ett omval och därefter teckna ett nytt ettårigt 

avtal.  

 

Modellen omfattar inte chefer och administrativ personal i organisationen. 

Förvaltningens förhoppning är att denna modell med valfrihet ska sticka ut 

lite i mängden vid rekryteringar samtidigt som det är en modell som kan 

passa den enskilde beroende på vilket skede i livet hen befinner sig.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Modellen som sådan blir förhållandevis kostnadsneutral om lika många väl-

jer att jobba 80 % som 100 % Förvaltningen tror dock inte att det kommer 

att bli utfallet. Förmodligen kommer fler att välja att arbete 100 % och få 

110 % lön vilket gör att det blir en kostnad i jämförelse med 

personalbudget. Uppskattningsvis handlar det om en kostnad om ca 300 tkr 

per år. Dock ska man i detta sammanhang också ta hänsyn till att vi idag hyr 

konsulter till en kostnad för mars månad om ca 300 tkr eller ca 160 tkr mer 

än kostnaden för motsvarande antal ordinarie personal. En annan fördyrande 

kostnad vid vakanta socialsekreterartjänster är att kostnaderna för 

placeringar och ekonomiskt bistånd tenderar att bli högre än vid full 

bemanning. Detta kommer finansieras inom socialförvaltningens ram. 

Uppföljning 

De riktade personalinsatserna följs upp löpande under perioden. En mer 

genomgripande utvärdering genomförs i slutet av prövoperioden.    

__________ 



 

 TJÄNSTESKRIVELSE 3(3) 

 Datum Vår beteckning 

 2017-03-23 KS 2017/00254 nr 74149 

 

Beslut skickas till 

Socialförvaltningen 

Personalavdelningen 
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Personalavdelningen 
Marisa Lindblom, personalchef 
0171-525 21 
marisa.lindblom@habo.se 

 

Personalförmåner till anställda i Håbo kommun 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att införa personalförmåner i form av 

möjlighet till leasing av personalbil, cykel och elcykel finansierat genom 

brutto- eller nettolöneavdrag.   

 

Sammanfattning 

Håbo kommun arbetar för att minska medarbetarnas användning av fossila 

bränslen genom färre persontransporter och hållbart resande. Likaså arbetar 

kommunen hälsofrämjande för hög frisknärvaro på alla sina arbetsplatser, 

bidrar till hållbar samhällsutveckling och uppmuntrar användning av ny 

teknik.  

Sedan tidigare erbjuds medarbetarna också möjlighet att nyttja teknisk 

utrustning mot löneavdrag. Förvaltningen arbetar nu för att utöka mängden 

utrustning som kan leasas mot avdrag och föreslår därför införande av 

personalförmåner som främjar hälsa, hållbar miljö och teknisk utveckling. 

Detta handlar om leasing av miljöbil, cykel och elcykel som finansieras 

genom brutto- alternativt nettolöneavdrag. Dessa förslag innebär positiva 

effekter för såväl medarbetare som miljö.     

 
Ärendet 

Håbo kommuns vision är en attraktiv, hållbar och modern kommun att leva, 

bo och arbeta i för alla invånare. Bålsta ska vara en levande småstad där in-

vånarna kan förflytta sig till fots och med cykel på ett tryggt sätt som upp-

muntrar till fysisk aktivitet. Håbo kommun arbetar för att minska medarbe-

tarnas användning av fossila bränslen genom färre persontransporter och 

hållbart resande. Likaså arbetar kommunen hälsofrämjande för hög frisk-

närvaro på alla sina arbetsplatser, bidrar till hållbar samhällsutveckling och 

uppmuntrar användning av ny teknik. Genom attraktiva personalförmåner 

kan kommunens medarbetare medverka till förverkligandet av vision ”Håbo 

2030”.  

Enkel, effektiv och hållbar kommunikation  

Den nya tekniken skapar nya flexibla möjligheter som förenklar vardagen, 

sparar tid och bidrar till hållbar utveckling. Dessutom innebär användning 

av digitala lösningar en automatisk kompetensutveckling samtidigt som den 

effektiviserar verksamheten. Håbo kommun erbjuder därför redan idag sina 

anställda mobiltelefon som även kan användas för privat bruk och många 

yrkesgrupper har tillgång till tjänstedatorer. Kommunen arbetar för att alla 

anställda ska får möjlighet att skaffa sig en dator, smartphone, TV, kamera 

etc. med support och försäkringar, leasade genom brutto- eller 

nettolöneavdrag varje månad. 
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Hållbart resande 

Kommunen prioriterar individuella och kollektiva lösningar som bidrar till 

hållbart resande och god hälsa, enlighet med kommunens vision. Detta är 

anledningen till att förvaltningen föreslår införande av förmånscykel, vilket 

innebär positiva effekter både för medarbetarna och för kommunens 

miljöarbete och ekonomiska hushållning, samt om införande av personalbil 

där alla tillsvidareanställda erbjuds att disponera en miljöbil via 

arbetsgivaren. Detta för att bidra till att ersätta bensinbilar med miljöbilar 

och därigenom minska koldioxidutsläppen. Bilen finansieras genom brutto- 

eller nettolöneavdrag.  

Förvaltningen önskar också uppmuntra till arbetspendling med kollektivtra-

fiken. Enligt statistik från Upplands Lokaltrafik rör sig kollektivresenärer 

fyra gånger mer än bilister och löper åtta gånger lägre risk att skadas i 

trafiken. Dock införs det nya biljettsystemet Movingo, som omfattar all 

kollektivtrafik i Stockholms, Uppsala, Sörmlands, Västmanlands, Örebro 

och Östergötlands län från och med hösten 2017. Priser, kort och biljetter 

kommer då att samordnas och en helhetslösning erbjuds i form av ett 

Mälardalskort. För att kunna erbjuda en långsiktig lösning kommer 

förvaltningen därför att återkomma med ett förslag avseende 

personalförmåner relaterade till kollektivtrafiken tidigast till årsskiftet 

2017/2018. För närvarande utreds också möjligheten för anställda som 

pendlar 30 minuter eller längre tid att avtala om att resan/del av resan ska 

ingå i arbetstiden. Om detta blir aktuellt ska medarbetaren då välja 

kollektivtrafik som möjliggör arbete under färd och redovisa som 

flexarbetstid. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Personalförmånerna kommer att finansieras genom brutto- eller 

nettolöneavdrag, utifrån den anställdes val. 

Uppföljning 

Personalens nyttjande av de nya personalförmånerna kommer särskilt att 

följas upp under det första året efter införandet.   

__________ 

 

Beslut skickas till 

Personalavdelningen 
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Personalavdelningen 
Marisa Lindblom, personalchef 
0171-525 21 
marisa.lindblom@habo.se 

 

Särskilt riktade personalinsatser inom Socialförvaltningen 

Förslag till beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att införa en rekryteringskampanj under ett 

halvår enligt nedan.     

 

Sammanfattning 

Socialförvaltingen i Håbo kommun har liksom många svenska kommuner 

haft svårt att rekrytera personal och behålla kompetens på tjänster som 

socialsekreterare till myndighetsutövning eller biståndsbedömare. Några nya 

medarbetare behöver rekryteras tillsvidare varför förslag om att införa en 

rekryteringspeng om 10 000 kronor till den kommunanställde som tipsar om 

ny medarbetare med rätt kompetens som anställs tillsvidare. 

Rekryteringskampanjen pågår under ett halvår och utvärderas sedan med en 

eventuell förlängning om rekryteringsbehovet kvarstår.  Följande 

förutsättningar föreslås gälla för kampanjen:  

 Personen det tipsas om ska anställas tills vidare för att arbeta med 

myndighetsutövning inom socialtjänsten i Håbo kommun. 

 Alla anställda i Håbo kommun får lämna tips. 

 Chefer i kommunorganisationen kan inte få tipspeng  

 Man får inte tipspeng om personen som anställs redan är anställd i 

Håbo kommun  

 Tipspengen betalas ut månaden efter det att den nyanställde påbörjat 

sin anställning 

 Tipspengen är på 10 000 kronor. Arbetsgivaravgifter tillkommer. 

 Tipspengen är skattepliktig. 

Det kan framöver bli aktuellt att låta kampanjen omfatta annan särskilt 

kritisk kompetens för kommunen. Särskilt beslut om detta får fattas om det 

blir aktuellt.   

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

Rekryteringskampanjen finansieras inom befintlig budgetram.  

Uppföljning 

Kampanjen utvärderas efter att ha pågått under sex månader.  
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Beslutsunderlag 

– Tjänsteskrivelse   

__________ 

Beslut skickas till 

Personalavdelningen 

Socialförvaltningen  

 


