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Plats och tid Sammanträdesrum A1, klockan 8-12.05. 

Beslutande Christofer Bergenblock (C), ordförande 

Jeanette Qvist (S), vice ordförande 

Hanna Netterberg (M) 

Morgan Börjesson (KD) 

Kent Norberg (S) 

 

 

Övriga deltagare Jan Hellkvist, tillförordnad personaldirektör 

Sara Bengtsson, sekreterare 

Lena Språng (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden, § 39 

Jenny Bolgert (S), vice ordförande kultur- och fritidsnämnden, § 39 

Katarina Sundberg, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, § 39 

Erica Giannini, HR-strateg, § 39 

Pauline Georgy, arbetsmiljösamordnare, § 40–41 

Susann Börjesson, verksamhetschef, § 40–41 

Charlotta Cellbrot, förhandlingschef, § 42–43 

Tore Paulsson, avdelningschef, § 44 

Suzanna Klang, HR-strateg, § 45 

Kristina Taremark, personaldirektör, § 46 

 

Utses att justera Jeanette Qvist (S) 

Sekreterare Sara Bengtsson Paragraf 39–47 

Ordförande Christofer Bergenblock (C) 

Justerande Jeanette Qvist (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 39 Dnr KS 2019/0277 

 

Dialogsamtal med kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 

1. lägga informationen från kultur- och fritidsnämnden till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet träffar löpande samtliga nämnder för 

dialogsamtal. Inför personalutskottets sammanträde bjuds 

nämndernas presidier och förvaltningschefer in till dialogsamtal. Till 

dagens möte har kultur- och fritidsnämnden bjudits in. 

 

Kultur- och fritidsnämnden företräds av Lena Språng (C), 

ordförande, Jenny Bolgert (S), vice ordförande, och 

Katarina Sundberg, förvaltningschef, och Erica Giannini, HR-strateg. 

 

Styrkor som lyfts fram är en kompetenshöjd ledning och stödfunktion. Man 

jobbar med ett friskvårdsprojekt som pågår under 2018–2020 och jobbar 

mycket med sin kompetensförsörjning och kompetensutveckling. 

 

Utmaningar framöver är att förvaltningen genomför en omorganisation som 

är komplett först i juni. Fortsatt hög press och arbetsbelastning. 

Det är väldigt få sökande till tjänster som bibliotekarie, badmästare/värd 

och lärare till kulturskolan. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 40  

 

Information om rapport om arbetsmiljö och 

hälsa 

Beslut 
Personalutskottet beslutar  
 

1. lägga informationen om rapport om arbetsmiljö och hälsa till 

handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Pauline Georgi, arbetsmiljösamordnare, och Susann Börjesson, 

verksamhetschef, informerar om rapport om arbetsmiljö och hälsa. 

Rapporten visar följande: 

• färre nystartade sjukfall på grund av psykisk ohälsa 

• sjukersättning, före detta förtidspension, ligger 

stabilt på en historiskt låg nivå 

• färre ansökte om sjukpenning 2019. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 41  

 

Information om rapport Tillbud och 

arbetsskador 2019 

Beslut 
Personalutskottet beslutar  
 

1. lägga informationen om rapport Tillbud och arbetsskador 2019 till 

handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Pauline Georgi, arbetsmiljösamordnare, och Susann Börjesson, 

verksamhetschef, informerar om rapport om tillbud och arbetsskador 

under 2019. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 42 Dnr KS 2020/0304 

 

Lokalt kollektivavtal om kompetens- och 

omställningsavtal KOM-KR 

Beslut 
Personalutskottet beslutar  
 

1. att utifrån centralt antagen överenskommelse om kompetens- och 

omställningsavtal, KOM-KR, anta lokalt kollektivavtal, LOK, om 

kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
De centrala arbetsgivar- och arbetstagarparterna har kommit överens om 

ett nytt centralt kompetens- och omställningsavtal KOM-KR. Det gäller från 

och med 1 maj 2020 och ersätter det tidigare avtalet KOM-KL, 

överenskommelse om omställningsavtal. Lokala arbetsgivarparter 

rekommenderas att anta lokala kollektivavtal. 

 

Centrala parter har sedan 2012, med stöd av KOM-KL, stöttat verksamheter 

och arbetstagare i omställning. Sedan 2016 har ett arbete med att stärka 

individer och verksamheter vid tidig omställning skett.   

 

Det nu tecknade avtalet ska skapa förutsättningar för omställning och 

kompetensutveckling under hela arbetslivet samtidigt som det möter 

sektorns kompetensförsörjningsbehov och den allt snabbare utvecklingen 

av verksamheter, organisation och arbetssätt. Avtalet syftar även till att 

komplettera den allmänna arbetsmarknadspolitikens omställningsinsatser. 

Genom förebyggande insatser och aktiva omställningsinsatser ska 

arbetstagarnas möjligheter till kompetensutveckling och omställning 

stärkas.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 26 maj 2020. 

Överenskommelse om kompetens- och omställningsavtal KOM-KR 1 maj 

2020. 

KOM-KR Bilaga 1 - Kompetens och omställningsavtal. 

KOM-KR Bilaga 2 - Centrala och lokala protokollsanteckningar. 

KOM-KR Bilaga 3 - Centrala protokollsanteckningar. 

KOM-KR Bilaga 4 - Stadgar omställningsfonden. 

KOM-KR Bilaga 5 - Lokalt kollektivavtal, LOK. 

KOM-KR Bilaga 6 - Centrala parters syn på förebyggande insatser. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Övervägande 
Central överenskommelse har tecknats mellan arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationerna. Personalutskottet föreslås anta motsvarande 

på lokal nivå genom ett lokalt kollektivavtal. De centrala parterna är 

överens om att ett sådant avtal ska anses ha kommit till stånd genom att 

arbetsgivaren beslutar att anta det som lokalt kollektivavtal. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Personalkontoret 
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 § 43 Dnr KS 2018/0255 

 

Reviderade tillämpningsanvisningar - 

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till 

förtroendevalda i Varbergs kommun 2019–2022 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. att anta reviderade tillämpningsanvisningar till Bestämmelser om 

ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs kommun 

2019–2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet beslutade 3 oktober 2019, § 68, att anta 

tillämpningsanvisningar för Bestämmelser om ersättningar och arvoden 

för förtroendevalda i Varbergs kommun 2019–2022. Bakgrunden var att 

förtydliga ett antal situationer där frågetecken uppstått i samband med 

tolkning av bestämmelserna. I samband med beslutet noterades att 

anvisningarna kommer att utökas i den takt ytterligare frågor kommer. 

 

Ett antal arvodesfrågor har väckts efter beslutet i oktober 2019 som behöver 

klarläggande. Det handlar bland annat om reseersättning och arvoden i 

samband med flera sammanträden samma dag och arvodesfrågor med 

anledning av pågående pandemi. Personalkontoret har utrett frågorna och 

föreslagit hur bestämmelserna ska tillämpas i de specifika situationerna. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 28 maj 2020. 

Förslag till reviderade tillämpningsanvisningar till Bestämmelser om 

ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2019-2022 28 maj 2020. 

Tjänsteskrivelse 28 maj 2020. 

Tillämpningsanvisningar till Bestämmelser om ersättningar och arvoden 

till förtroendevalda 2019–2022 antagna av personalutskottet 3 oktober 

2019 § 68. 
 

Övervägande 
Sedan mars 2020 påverkas förtroendevaldas verksamhet till stor del av 

pågående covid-19-pandemi. Det gör att nya situationer och frågor har 

uppstått och kommer fortsätta att uppstå. Tillämpningsanvisningarna 

kommer därmed även fortsättningsvis att behöva utökas i den takt 

ytterligare frågor tillkommer.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsens personalutskott 2020-06-10 8 
   

 

  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Protokollsutdrag: Personalkontoret 

Samtliga nämnder och bolag 

Kommunfullmäktige 
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 § 44  

 

Information om heltidsresan 

Beslut 
Personalutskottet beslutar  

 

1. lägga informationen om heltidsresan till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Tore Paulsson, avdelningschef, informerar om det partsgemensamma 

arbetet med heltidsresan. 

 

Varbergs omsorg och Kost och städ har en tydlig styrning och plan för hur 

man ska arbeta genom: 

• ökad grundbemanning 

• en bemanningsenhet som hanterar 

poolpersonal och övertalighet 

• Time Care Multiacess med Avancerad 

Resursplanering, flera enheter samarbetar 

• Time Pool även för ökad grundbemanning personal 

• alla tjänster annonseras på heltid. 

 

I nästa steg är det prioriterat att arbeta med förskole- och 

grundskoleförvaltningen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 45 Dnr KS 2020/0179 

 

Strategi för jämställda arbetsplatser i Varbergs 

kommun 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen 

 

1. att anta Strategi för jämställda arbetsplatser i Varbergs kommun. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
En ny diskrimineringslag (2008:567) trädde i kraft 1 januari 2017. Lagen 

syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och 

möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. 

 

Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare ska arbeta med aktiva 

åtgärder inom samtliga sju diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva 

åtgärder ska ske systematiskt och löpande inom bland annat jämställhet. 

Som ett led i detta har en strategi för jämställda arbetsplatser i Varbergs 

kommun upprättats.  

 

Strategin för jämställda arbetsplatser innebär i korthet att 

jämställdhetsarbetet ska ingå som en naturlig och integrerad del i all vår 

verksamhet i både det strategiska och operativa arbetet. För att uppnå 

denna målsättning finns specifika mål framtagna inom områdena: 

 

- Arbetsförhållanden 

- Löner och andra anställningsvillkor 

- Rekrytering och befordran 

- Utbildning och övrig kompetensutveckling 

- Föräldraskap och arbete 

- Främja jämn könsfördelning 

- Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i arbetslivet. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 26 maj 2020. 

Strategi för jämställda arbetsplatser i Varbergs kommun. 

 

Övervägande 
Varbergs kommun ska vara en attraktiv och inkluderande arbetsgivare. Det 

interna jämställdhets- och mångfaldsarbetet ska motverka diskriminering 
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och främja allas lika rätt i frågor om arbete, anställnings- och andra 

arbetsvillkor samt utveckling i arbetet oavsett kön, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. På 

kommunens arbetsplatser ska det råda nolltolerans mot alla former av 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 

 

Antagandet av strategi för jämställda arbetsplatser innebär att vi följer de 

krav som åligger kommunen som arbetsgivare enligt diskrimineringslagen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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 § 46  

 

Information om corona 

Beslut 
Personalutskottet beslutar  
 

1. lägga informationen om corona till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark, personaldirektör, informerar om aktuell situation 

gällande coronavirus. Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen 

gällande utbrottet av coronavirus. I Sverige är det Folkhälsomyndigheten 

som ansvarar för smittskyddsfrågor, men Varbergs kommun följer aktivt 

händelseutvecklingen globalt och lokalt. Kommunen agerar utifrån 

ansvariga myndigheters rekommendationer och arbetar i samverkan med 

halländska kommuner och myndigheter. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 47  

 

Personaldirektören informerar 

Beslut 
Personalutskottet beslutar  
 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Jan Hellkvist, tillförordnad personaldirektör, informerar om att man under 

hösten kommer att skicka ut en medarbetarenkät i en enklare form. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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