
 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

Tid och plats Kl. 13:30 onsdagen den 12 april 2017, Skoklosterrummet, 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, sekreterare  

  

Justering  
Justerare Lars-Göran Bromander (S) 

Tid och plats Onsdagen den 12 april 2017, Skoklosterrummet 

Justerade paragrafer §§ 9-14 
  
  
Underskrifter  

Sekreterare 
 

  

Sara Widströmer  

Ordförande 
 

  

Carina Lund  

Justerare 
 

 

Lars-Göran Bromander 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
  



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

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

Organ Personal- och förhandlingsutskottet 

Sammanträdesdatum 2017-04-12 

Datum för 
anslags uppsättande 2017-04-13 

Datum för 
anslags nedtagande 2017-05-05 

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunhuset, Håbo kommun 
  

Underskrift   

 Sara Widströmer  
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(9) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

 
§ 9   

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 föreliggande dagordning       

Sammanfattning  
Personal- och förhandlingsutskottet kontrollerar närvaro, väljer justerare och 
fastställer dagordningen för sammanträdet.       

______________ 

 
 
 

JUSTERARE    EXPEDIERAD SIGNATUR UTDRAGSBESTYRKNING  

           

           
 



 

 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(9) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

 
§ 10   

Information 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 
1. Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.       

Sammanfattning  
Personalchef Marisa Lindblom lämnar följande information: 

Personalläget 
Kommunen har haft svårt att rekrytera personal inom vissa områden, bland 
annat socionomer. För att täcka behovet köper förvaltningen vissa tjänster 
från bemanningsföretag. Likaså är det svårt att hitta personal till plan- och 
utvecklingsavdelningen. Därför har denna personalgrupp fått extra 
lönesatsning och därmed individuellt de största lönelyften.   

Handlingsplan för kompetensförsörjning och attraktiv arbetsgivare 
Kommunen arbetar med en handlingsplan för kompetensförsörjning och 
attraktiv arbetsgivare. Det finns ett utkast som nu ska diskuteras med de 
fackliga företrädarna. Information ges också om hur arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har gjorts. Utskottet kommer att få utförligare information 
om detta vid ett senare sammanträde.    

______________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(9) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

 
§ 11 Dnr 2017/00254  

Särskild satsning på socionomer 

Personal- och förhandlingsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen 
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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

______________ 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(9) 
 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

 
§ 12 Dnr 2017/00255  

Personalförmåner till anställda i Håbo kommun 

Personal- och förhandlingsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen 
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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

 
§ 13 Dnr 2017/00268  

Särskilt riktade personalinsatser inom 
Socialförvaltningen 

Personal- och förhandlingsutskottets 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.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 

______________ 
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 Sammanträdesdatum  
 2017-04-12  

Personal- och förhandlingsutskottet  

 

 
§ 14   

Övriga frågor/ärenden 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 
Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.       

Sammanfattning  
Per Nordenstam, kommundirektör, informerar om pågående rekrytering av 
chefer till barn- och utbildningsförvaltningen och tekniska avdelningen. En 
rekryteringsfirma har gjort ett första urval och nu har några kandidater tagits 
ut för nästa steg i rekryteringsprocessen.   

______________ 
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