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Plats och tid Stadshus A, lokal Läroverket, klockan 13–17.15. Ajournering 14.35-14.50. 

Beslutande Christofer Bergenblock (C), ordförande 
Hanna Netterberg (M), § 66-74, till och med 16:45 
Morgan Börjesson (KD), § 66–75, till och med 17 
Kent Norberg (S) 
 

 

Övriga deltagare Björn Linder, personaldirektör 
Sara Bengtsson, sekreterare 
Karl Gunnar Svensson, ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden, § 66 
Anders Bergh, förvaltningschef miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, § 66 
Josefin Karlsson, ställföreträdande förvaltningschef miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen, § 66 
Anette Stockhaus, tillförordnad verksamhetschef, § 68 
Pauline Georgy, arbetsmiljöansvarig, § 68 
Richard Hammar, HR-strateg, § 69–71 
Marcus Vahlström, HR-strateg, § 71–72 
Charlotta Cellbrot, förhandlingschef, § 73–74 
 

Utses att justera Kent Norberg (S) 

Sekreterare Sara Bengtsson Paragraf 66–76 

Ordförande Christofer Bergenblock (C) 

Justerande Kent Norberg (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 66 Dnr KS 2020/0660 
 

Dialogsamtal med miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen 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 miljö- och hälsoskyddsnämnden bjudits in. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden företräds av Karl-Gunnar Svensson (KD), vice 
ordförande, Anders Bergh, förvaltningschef, och Josefin Karlsson, 
ställföreträdande förvaltningschef.  
 
Styrkor som lyfts fram är en tillitsbaserad styrning, en obligatorisk och 
gemensam friskvårdstimme i månaden och låg sjukfrånvaro,  
 
Utmaningar framöver är konkurrensen om arbetskraft. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 67 Dnr KS 2020/0660 
 

Förberedelser inför dialogsamtal med 
byggnadsnämnden 

Beslut 
Personalutskottet beslutar  
 
1. att vid dialogsamtal med byggnadsnämnden lägga särskild tonvikt vid 

följande frågor:  
 

- Framtidsförberedelser (till exempel hur man jobbar med 
kompetensförsörjning, digitalisering och nya arbetsmetoder) 

- Distansarbete framöver 
- samt efterfråga 1–2 frågeställningar som nämnden själv vill lyfta. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet bjuder in byggnadsnämnden till dialogsamtal vid 
utskottets sammanträde 10 november 2021. Diskussion förs kring vilka 
frågor som är särskilt viktiga att ta upp vid mötet. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 28 september 2021. 
Personalutskottet 16 maj 2019, § 28. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 68 Dnr KS 2021/0018 
 

Information om rapport om arbetsmiljö och 
hälsa 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen om rapport om arbetsmiljö och hälsa till 

handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Anette Stockhaus, tillförordnad verksamhetschef, och Pauline Georgy, 
arbetsmiljöansvarig, informerar om arbetsmiljö och hälsa. 
 
Försäkringskassan - effekter som Covid-19 har på 
sjukförsäkringen: 

• Enklare att få sjukpenning (främst korta sjukfall) 
• Förutsättningar för stöd vid återgång i arbete har försämrats 
• Digitala möten 
• Tillfälliga ersättningar upphör 1 oktober. Möjligheten att söka 

ersättning retroaktivt kommer dock att finnas ett tag framöver. 
 
Nya direktiv från Folkhälsomyndigheten och regeringen från och med 29 
september 2021: 

• Rekommendationerna om hemarbete tas bort och återgång till 
arbetsplatsen ska ske successivt. 

• Regeringen vill utreda möjligheten att ta ut sanktionsavgifter vid 
överträdelser av föreskriften om organisatorisk och social 
arbetsmiljö. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
  
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsens personalutskott 2021-10-07 5 
   

 
  

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 69 Dnr KS 2021/0431 
 

Information om årshjul för personalutskottet 
2022 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen om årshjul för personalutskottet 2022 till 

handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Presentation av årshjul för personalutskottet inför 2022. 
 

Beslutsunderlag 
Årshjul för personalutskottet 2022. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 70 Dnr KS 2021/0434 
 

Personalutskottets sammanträdestider 2022 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. fastställa sammanträdestider 10 februari, 10 mars, 7 april, 12 maj,  

2 juni, 8 september, 6 oktober, 10 november, 24 november och  
8 december 2022. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till sammanträdestider 2022. 
 

Personalutskottets 
sammanträde 
torsdagar  
klockan 13–17  

KS sammanträde  KF sammanträde inte 
beslutade 

  18 januari 
 25 januari 15 februari 
10 februari 1 mars 22 mars 
10 mars 29 mars 19 april 
7 april 26 april 17 maj 
12 maj 31 maj 21 juni 
2 juni  28 juni  
 30 augusti 20 september 
8 september 27 september 18 oktober 
6 oktober 25 oktober 15 november 
10 november 29 november  
24 november 13 december 13 december 
8 december   

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 6 september 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Personalkontoret 

Personalutskottet 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 71 Dnr KS 2021/0445 
 

Information om personal- och 
kompetensförsörjning, framskrivningsmodell 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen om personal- och kompetensförsörjning, 

framskrivningsmodell, till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Richard Hammar, HR-strateg, och Marcus Vahlström, HR-strateg, 
informerar om personal- och kompetensförsörjning, 
framskrivningsmodell. 
 

• Långsiktigt finns ett omfattande behov av såväl personal som 
kompetensförsörjning.  

• Sannolikt inte möjligt att lösa behovet utan satsningar på andra 
mindre personaltäta arbetssätt.  

• Som effekt betraktat kan minskad personalomsättning tolkas 
positivt utifrån hur attraktivt det är att stanna i organisationen.  

• Senarelagda pensionsavgångar gör personal och 
kompetensförsörjningen kortsiktigt mindre akut.  

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

 

 
 § 72 Dnr KS 2021/0019 
 

Uppföljning kring skyddsombud samt tillbud 
kring hot och våld 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen om uppföljning kring skyddsombud samt tillbud 

kring hot och våld till handlingarna 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet beslutade 3 juni 2021, § 37, att uppföljning skulle ske vid 
personalutskottets sammanträde i oktober. 
 
Marcus Vahlström, HR-strateg, informerar om uppföljning kring 
skyddsombud samt tillbud kring hot och våld. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 73 Dnr KS 2021/0401 
 

Information om omställningsstöd och pensioner 
för förtroendevalda, OPF-KL 2018 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen om omställningsstöd och pensioner för 

förtroendevalda, OPF-KL 2021, till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Charlotta Cellbrot, förhandlingschef, informerar om omställningsstöd och 
pensioner för förtroendevalda. Förslaget om revidering av 
omställningsstödet och pensioner för förtroendevalda, OPF-KL 2018 har 
diskuterats på Kommun- och Regionledningsforum 18 augusti 2021. 
Politikerna var överens om att ta med sig förslaget för att förankra på 
hemmaplan och sedan ta upp det igen på nästa möte. Samtidigt gav de 
kommundirektörerna några medskick för fortsatt beredning.  
 
Ytterligare två frågor, som avser omställningsstöd för person som arbetar i 
enskild firma eller eget aktiebolag samt rätten till omställningsstöd för 
förtroendevald som döms för allvarligare brott, lyftes för fortsatt beredning.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 74 Dnr KS 2021/0055 
 

Avstämning av arvodesbestämmelser 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
2. ny avstämning ska göras på sammanträdet i november. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Charlotta Cellbrot, förhandlingschef, presenterar hur arbetet kring 
arvodesbestämmelserna fortskrider. 
 
Beslutsunderlag till arvodesbestämmelser för förtroendevalda under 
nästkommande mandatperiod diskuterades. 
 

Beslutsunderlag 
Utkast Bestämmelser om ersättning och arvode till förtroendevalda i 
Varbergs kommun 2023–2026. 
Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2019–
2022, daterad 30 april 2018. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 75 Dnr KS 2020/0459 
 

Ändring av sammanträdesdatum i november 

Beslut 
Personalutskottet beslutar  
 
1. ändra datum för sammanträde 4 november 2021 till 1 november 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
På grund av krock med annan verksamhet behöver personalutskottets 
sammanträde 4 november 2021 flyttas till 1 november 2021. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 7 oktober 2021. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 76 Dnr KS 2021/0022 
 

Personaldirektören informerar 

Björn Linder, personaldirektör, informerar om: 
 

• Charlotta Cellbrot, förhandlingschef, har sagt upp sig och jobbar fram 
till årsskiftet. 

• Vaccinationer dos tre för personer över 80 år och de personer som är 
i riskgrupp. 

 
Övriga ärenden: 

• Hur ska Varbergs kommun hantera de anställda som ännu inte 
vaccinerat sig? Frågan kommer att diskuteras vid nästa 
sammanträde. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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