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Plats och tid Sammanträdesrum B1, klockan 8.30-12.10. 

Beslutande Christofer Bergenblock (C), ordförande 

Jeanette Qvist (S), vice ordförande 

Morgan Börjesson (KD) 

Kent Norberg (S) 

 

 

Övriga deltagare Jan Hellkvist, tillförordnad personaldirektör 

Sara Bengtsson, sekreterare 

Marcus Vahlström, HR-strateg, § 33 

Suzanna Klang, HR-strateg, § 34 

Annika Millegård, fastighetsstrateg, serviceförvaltningen, § 35 

Charlotta Cellbrot, förhandlingschef, § 36 

Kristina Taremark, personaldirektör, § 37 

 

Utses att justera Kent Norberg (S) 

Sekreterare Sara Bengtsson Paragraf 32–38 

Ordförande Christofer Bergenblock (C) 

Justerande Kent Norberg (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 32 Dnr KS 2019/0277 

 

Förberedelse inför nästa dialogsamtal med 

kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. att vid dialogsamtal med kultur- och fritidsnämnden lägga särskild 

tonvikt vid följande frågor: 

- sjukfrånvaro 

- hälsofrämjande och förebyggande insatser 

- verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet bjuder in kultur- och fritidsnämnden till 

dialogsamtal vid utskottets sammanträde 10 juni 2020. Diskussion förs 

kring vilka frågor som är särskilt viktiga att ta upp vid mötet. 

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

 

 

 § 33  

 

Rapport tertialrapport 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Marcus Vahlström, HR-strateg, informerar om tertialrapporten. Fokus 

läggs på väsentliga personalförhållande för januari till mars/april gällande 

sjukfrånvaro, tillbud och arbetsskador och situationen med anledning av 

covid-19. 

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

 

 

 § 34 Dnr KS 2020/0179 

 

Information om Strategi för jämställda 

arbetsplatser i Varbergs kommun 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Suzanna Klang, HR-strateg, informerar om arbetet kring Strategi för 

jämställda arbetsplatser i Varbergs kommun. Ärendet kommer att 

behandlas vid nästa personalutskott 10 juni 2020. 

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

 

 

 § 35  

 

Information om aktivitetsbaserat kontor 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Annika Millegård, fastighetsstrateg, informerar om utvärderingen som 

gjorts kring aktivitetsbaserade kontor, ABW, i stadshus C.  

Utvärderingen visar en positiv upplevd arbetsmiljö. 

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

 

 

 § 36 Dnr KS 2020/0197 

 

LOK kollektivavtal - LOK Krislägesavtal 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. att utifrån centralt antagen överenskommelse om krislägesavtal teckna 

Lokalt kollektivavtal – LOK Krislägesavtal mellan Varbergs kommun 

och lokal part för Vision. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har tecknat ett centralt 

krislägesavtal med samtliga fackliga parter inom kommunal verksamhet. 

Krislägesavtalet reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och 

ersättningar vid en krissituation. Avtalet möjliggör in- och utlåning av 

personal mellan drabbade kommuner eller regioner, vilket gör att resurser 

snabbt kan flyttas dit de bäst behövs. Krislägesavtalet kan aktiveras av 

arbetsgivarparterna. Kommuner rekommenderas att teckna lokala 

kollektivavtal (LOK) om krislägesavtal. 

 

Enligt gällande Delegeringsförteckning för kommunstyrelsen, antagen av 

kommunstyrelsen 30 april 2019, § 98, ska personalutskottet fatta beslut om 

att teckna lokala kollektivavtal enligt rekommendationer från SKR. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 3 april 2020. 

Lokala kollektivavtal – LOK Krislägesavtal – Vision. 

 

Övervägande 
Centralt kollektivavtal har tecknats mellan arbetsgivar- och 

arbetstagarorganisationerna. Personalutskottet föreslås anta motsvarande 

krislägesavtal på lokal nivå genom ett lokalt kollektivavtal. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Personalkontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 37  

 

Information om corona 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen 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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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 38  

 

Personaldirektören informerar 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Jan Hellkvist, tillförordnad personaldirektör, informerar om: 

 

• att HR-avdelningen har ställt om och jobbat med mycket annat i 

samband med corona. De känner nu att de kan återgå så smått till 

sina ordinarie arbetsuppgifter 

• kommunhälsan har haft problem arbetsmiljön i samband med 

tunnelbygget. Delar av kommunhälsan har flyttat ner till 

Stenalokalerna 

• personalkontoret har upprättat en ny avdelning, 

förhandlingsavdelningen, från 1 april med ny en förhandlingschef 

och tre medarbetare som förts över från HR-avdelningen 

• gemensam ledarskapsfilosofi 

• medarbetarundersökning till hösten kommer att bli en mindre 

undersökning och den större kommer nästa år istället 

• digital fingerfärdighet i våra basprogram.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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