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§ 1   

Mötets öppnande  

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet utser Agneta Hägglund (S) till 

justerare av dagens protokoll.  

2. Personal- och förhandlingsutskottet fastställer föreliggande dagordning.  

Sammanfattning  

Personal- och förhandlingsutskottet kontrollerar närvaron, väljer en ledamot 

att jämte ordförande justera protokollet, samt fastställer dagordningen för 

dagens sammanträde  

______________ 
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§ 2 Dnr 2018/00114  

Lön, tillförordnad kommundirektör 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet beslutar att tillförordnad 

kommundirektör, Vipul Vithlani erhåller ett lönepåslag om 5000 kr/månad 

from 2018-02-01 och fram till och med att förordandet upphörande.   

Sammanfattning  

Vipul Vithlani är tillförordnad kommundirektör under rekryteringsprocess 

av kommundirektör. Under förordnandetiden erhåller han ett lönepåslag om 

5000kr/månad.   

______________ 

Beslutet skickas till: 

Personalavdelningen/löneenheten 
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§ 3 Dnr 2018/00081  

Rekrytering av kommundirektör 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  

Personalchef Marisa Lindblom informerar om att direktupphandling gjorts 

avseende konsult chefsrekrytering. Sista dag för att lämna anbud passerades 

förra veckan och samtliga som direktupphandlingen riktades till deltog. 

Referenser har nu tagits och tilldelningsbeslut ska fattas under dagen. När 

detta har genomförts bokas ett möte med kommunalråd, oppositionsråd, 

personalchef och den aktuella rekryteraren för att inleda rekryteringsarbetet.  

______________ 
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§ 4 Dnr 2018/00066  

Information om pågående löneöversyn 2018 

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  

Personalchef Marisa Lindblom informerar om pågående löneöversyn. 

Information ges också om avtalen 2017-2020 enligt följande:  

 2017 2018 2019 2020 

Kommunal 530+180 kr 

utvidgad usk 

535+130 kr 

utvidgad usk  

540+0,3 %  - 

AKV Sifferlöst Sifferlöst Sifferlöst - 

Hälso- och 

sjukvård 

Sifferlöst Sifferlöst - - 

Lärarnas 

samverkansråd 

Sifferlöst - - - 

Akademiker-

alliansen 

Sifferlöst  Sifferlöst Sifferlöst Sifferlöst 

Industriavtalets 

märke 

2,2 % 2,0 % 2,3 % - 

- omfattas inte av nu gällande avtal 

Utskottet informeras också om att i budget för 2017 fanns 819 000 kr avsatt 

som extra lönesatsning. 59 % gick till lärare, 18 % till socionomer och 23 % 

till samhällsplanerare. I 2018 års budget finns inga sådana medel avsatta.  

Diskussion vid sammanträdet 

Utskottet diskuterar löneöversynen och konstaterar att politisk diskussion 

behövs inför lönerörelsen kommande år, för att ge större möjlighet till 

politiska satsningar.  

Protokollsanteckning 

Agneta Hägglund (S) önskar få fört till protokollet att hon är orolig inför år 

2018, då inga avsatta medel för löneökningar finns i budget. Det innebär att 

effektiviseringar/besparingar behövs inom alla kommunens verksamheter 

för att kunna täcka personalens löneökningar.  

______________ 
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§ 5 Dnr 2018/00116  

Särskild satsning på socionomer - 80-90-100-110 

Personal- och förhandlingsutskottets förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att särskild satsning på socionomer – 80-90-

100-110 – förlängs i nuvarande utformning och omfattning till och med 

2020-04-30.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att ytterligare svårrekryterade yrkesgrupper 

kan erbjudas samma särskilda satsning under tidsperioden till och med 

2020-04-30. Eventuellt beslut om vilka yrkesgrupper fattas av personal- och 

förhandlingsutskottet.  

Sammanfattning  

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

rekrytera personal till sina tjänster. Mot denna bakgrund beslutade 

Kommunstyrelsen i april 2017 att införa ett system som kallas 80-90-100-

110 och som gäller 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 procent och få 90 procent lön 

- Jobba 90 procent och få 100 procent lön 

- Jobba 100 procent och få 110 procent lön 

Med varje anställd har ett ettårigt avtal skrivits. Tanken med försöket har 

varit att, om det visar sig falla väl ut och behovet kvarstår när året har gått, 

den anställde ska 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. 

Då den utvärdering som genomförts av satsningen visar att modellen fallit 

väl ut och då rekryteringsläget nationellt inte förändrats nämnvärt föreslås 

därför att Kommunstyrelsen beslutar att de särskilda satsningen inom delar 

av socialförvaltningen förlängs i nuvarande utformning och omfattning till 

och med 2020-04-30, samt att denna satsning även kan erbjudas andra 

svårrekryterade yrkesgrupper under samma tidsperiod.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Sammanställning, enkät ”Utvärdering 80-90-100-110”   

______________ 
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§ 6 Dnr 2018/00120  

Särskilt riktade personalinsatser inom 
Socialförvaltningen - rekryteringspeng 

Personal- och förhandlingsutskottets förslag beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att de särskilt riktade personalinsatser genom 

rekryteringspeng, som testats inom delar av socialförvaltningen, förlängs till 

och med 2020-04-30, med korrigeringen att rekryteringspengen ska 

utbetalas efter sex månaders anställning.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att under ovanstående förlängningsperiod 

utvidga rekryteringspengen till att omfatta samtliga yrkesgrupper i Håbo 

kommun.  

Sammanfattning  

Socialförvaltningen 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. 

Följande förutsättningar har varit gällande 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. 

Förvaltningen föreslår att denna särskilt riktade personalinsats ska förlängas 

i nuvarande utformning och omfattning till och med 2020-04-3 samt att 

ytterligare svårrekryterade yrkesgrupper kan erbjudas dessa insatser under 

samma tidsperiod efter beslut i personal- och förhandlingsutskottet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Efter diskussion enas personal- och förhandlingsutskottet om att föreslå 

kommunstyrelsen att den särskilt riktade personalinsatsen ska utökas till att 

gälla alla yrken inom hela kommunen fram till 2020-04-30 samt att 

ersättningen ska utbetalas först när den nyanställde har arbetat i sex 

månader. Det innebär att utskottet föreslår att följande ska gälla för tipspeng 

i Håbo kommun:  

- Personen det tipsas om ska anställas tills vidare för att arbeta inom 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 sex månader efter det att den nyanställde påbörjat 

sin anställning  

- Tipspengen är på 10 000 kronor. Arbetsgivaravgifter tillkommer. 

- Tipspengen är skattepliktig.   

______________ 
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§ 7   

Övriga frågor/ärenden  

Personal- och förhandlingsutskottets beslut 

1. Personal- och förhandlingsutskottet noterar informationen.  

Sammanfattning  

Lönestatistik 

Agneta Hägglund (S) efterfrågar information om chefslöner i kommunen. 

Statistiken ska avse kommunledningsgruppen och alla chefer som 

rapporterar till cheferna i denna grupp samt avse tre år bakåt i tiden.  

Likaså efterfrågas lönestatistik för lärare, vård och förskolepersonal i 

förhållande till jämförbara kommuner efterfrågas. Personalchef Marisa 

Lindblom informerar om att detta ska skickas ut till Agneta Hägglund (S) 

och Liselotte Grahn Elg (M).  

Övrig information från personalchef 

Marisa Lindblom lämnar information om bland annat:  

- Projekt heltid pågår genom kartläggning av behov och önskemål.  

- Kompetensförsörjningsbehov/analys ska föras in i verksamhetsanalysen, 

och därmed bli en del av årshjulet för budgetprocessen.  

______________ 

 
 
 

 


