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Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, klockan 8.30-10.30 

Beslutande Anne Tano (M), ordförande 

Ewa Klang (S), vice ordförande 

Harald Lagerstedt (C) 

Tobias Carlsson (L) 

Ulla Svenson (S) 

 

 

Övriga deltagare Kristina Taremark, personaldirektör 

Sara Bengtsson, sekreterare 

Pauline Georgy, arbetsmiljösamordnare 

Susann Börjesson, verksamhetschef 

 

Utses att justera Ewa Klang (S) 

  

Sekreterare Sara Bengtsson Paragraf 67-71 

Ordförande Anne Tano (M) 

Justerande Ewa Klang (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 67 Dnr KS 2018/0233 
 

Information om omvärldsbevakning 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Pauline Georgy och Susann Börjesson informerar om omvärldsbevakning – 

Rapport arbetsmiljö och hälsa. 

Innehåll i rapporten  

Nationell utblick: 

Trendspaning – arbetsplatserna 2019. 

Sjukpenningtalet – en uppdatering. 

Aktuell arbetsmiljöforskning. 

 

Lokal inblick: 

Sjukfrånvaro i Varbergs kommun och dess utveckling under året. 

Pågående och kommande aktiviteter 2019. 

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

 

 
Ks pu § 68  
 

Information om sjukfrånvaron gällande politiker 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark informerar om sjukfrånvaro gällande politiker. Ärendet 

kommer att utredas och därefter kommer det upp för beslut. 

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



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsens personalutskott 2018-12-17 4 
   

 

  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 69  
 

Information om uppföljning av systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark informerar om uppföljning av det systematiska 

arbetsmiljöarbetet. 

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

 

 
Ks pu § 70 Dnr KS 2018/0560 
 

Förslag till prioriteringar i löneöversyn 2019 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. fastställa ”Prioriteringar i löneöversyn 2019”, daterat 28 november 

2018. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 

Löneöversynsprocessen utgår från några grundläggande principer. I 
kommunens lönepolicy står bland annat:  
 
”Lönenivån ska bidra till en tryggad personalförsörjning på kort och lång 
sikt, med den kompetens som verksamheten behöver.  
Vid värdering av arbetsuppgifter och prestationer ska lönepolitiken 

motverka osakliga löneskillnader mellan likvärdiga grupper samt mellan 

kvinnor och män som utför arbete, som är att betrakta som lika eller 

likvärdiga. 

 

Lönen: 

 bestäms av arbetets innehåll, utbildningskrav, svårighetsgrad, 

befogenheter och ansvar, samt medarbetarens kompetens och 

prestation 

 ska göras tydlig för medarbetaren genom de regelbundna 

medarbetar- och löne-/bedömningssamtal, som chefen ska 

genomföra med varje medarbetare 

 bidrar till intern personalrörlighet utan att orsaka en lönemässig 

konkurrens mellan likartade verksamheter 

 påverkas av löneläget hos andra arbetsgivare på orten och i regionen 

 regleras normalt vid avtalsenliga löneöversyner mellan parterna 

eller vid stora omorganisationer och vid nyanställningar”. 

Med utgångspunkt i ovanstående har följande principer varit vägledande 

vid förslag till prioritering av särskilda lönesatsningar för 2019: 

 erforderliga jämställdhetsjusteringar mellan kvinnor och män i lika 

arbete 

 lönenivån i Varbergs kommun i jämförelse med lönenivån för 

motsvarande befattningar i övriga Hallandskommuner 

 lönenivån i förhållande till lönenivån i den arbetsvärderingsbox där 

befattningen ingår 

 de rekryteringssvårigheter för de prioriterade grupperna som 

beskrivits av de berörda förvaltningsledningarna. lönenivån i 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Varbergs kommun i jämförelse med lönenivån för motsvarande 

befattningar i övriga Hallandskommuner.  

 lönenivån i förhållande till lönenivån i den arbetsvärderingsbox där 

befattningen ingår  

 de rekryteringssvårigheter för de prioriterade grupperna som 

beskrivits av de berörda förvaltningsledningarna.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 28 november 2018. 

Prioriteringar i löneöversyn 2019, daterat 28 november 2018. 

 

Övervägande 

Jämställdhetsjusteringar  

Den lönekartläggning som genomförts av personalkontoret efter avslutad 

löneöversyn 2018 påvisar att de enda jämställdhetsjusteringar som i 

samband med löneöversyn 2019 behöver göras när det gäller 

löneförhållandet mellan kvinnor och män i lika arbete, avser 

grundskolelärare senare år. 2017 var kvinnornas lön i denna grupp 

97,9 procent av männens, vilket motsvarade 840 kronor. Motsvarande 

värden efter avslutad löneöversyn 2018 är 98,6 procent och den 

kvarvarande skillnaden i medellön är 500 kronor. De löneskillnader som 

identifierats som inte jämställda ska justeras av arbetsgivaren inom en 

treårsperiod. I enlighet med föregående års beslut, erhåller barn- och 

utbildningsförvaltningen kompensation för en tredjedel av identifierad 

löneskillnad, år 2 av 3. Barn- och utbildningsförvaltningen behöver 

fortsätta arbetet med att justera ojämställda löner i denna yrkesgrupp i 

samband med lönesättning vid nyrekryteringar. 

 

 Lärare grundskola senare år, inklusive förstelärare. 

 
Övriga prioriterade grupper  

De grupper som personalkontoret tillsammans med 

förvaltningsledningarna lyfter fram i prioriteringsförslaget inför 2019 års 

löneöversyn är följande: 

 

 Förskollärare, år 2 av 3 av beslutad prioritering 2018 

 Fritidspedagog, år 2 av 3 i beslutad prioritering 2018 

 Rektor, lågt löneläge i förhållande till både övriga Halland och 

kommunens arbetsvärdering, svårrekryterad grupp, ökat 

respektavstånd till lärare 

 Enhetschef äldreomsorg, år 2 av 2 i beslutad prioritering 2018 

 Enhetschef funktionshinderområdet, år 2 av 2 i beslutad 

prioritering 2018 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 Social omsorgshandläggare, lågt löneläge i förhållande till både 

övriga Halland och kommunens arbetsvärdering, svårrekryterad 

grupp 

 Socialsekreterare ekonomiskt bistånd, svårrekryterad grupp som 

har ett lågt löneläge både i sin värderingsbox och i förhållande till 

socialsekreterare i övriga Hallandskommuner 

 Behandlingssekreterare med krav på högskoleutbildning, lågt 

löneläge i förhållande till både övriga Halland och kommunens 

arbetsvärdering, svårrekryterad grupp 

 Fysisk samhällsplanerare, år 2 av 2 i beslutad prioritering 2018  

 Mätningsingenjör, lågt löneläge i förhållande till övriga Halland, 

svårrekryterad grupp  

 Ingenjör gata park, lågt löneläge i förhållande till både övriga 

Halland och kommunens arbetsvärdering, svårrekryterad grupp  

 Mark- och exploateringsingenjör, lågt löneläge i förhållande till 

övriga Halland, svårrekryterad grupp  

 Trafikplanerare, år 2 av 2 i beslutad prioritering 2018  

 Lärare kulturskola, lågt löneläge i förhållande till både övriga 

Halland och kommunens arbetsvärdering, svårrekryterad grupp  

 HR-handläggare, lågt löneläge i förhållande till kommunens 

arbetsvärdering  

 
I personalkontorets förslag till prioriteringar har hänsyn inte tagits till 

befattningar med bara någon enstaka eller ett fåtal medarbetare, då 

bedömningen görs att utrymmet i årets löneöversyn medger justeringar av 

enstaka befattningar eller mycket små grupper inom förvaltningens 

ordinarie löneöversynsutrymme. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Förvaltningschefer 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 71 Dnr KS 2018/0561 
 

Personalutskottets sammanträdestider 2019 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 
 
1. fastställa sammanträdestider 2019. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Förslag till sammanträdestider 2019. 

Personalutskottets sammanträde 

torsdagar klockan 13.30 

14 februari 

7 mars 

10 april obs tiden 8.30-12 

16 maj 

20 juni 

5 september 

3 oktober 

7 november 

5 december 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 10 december 2018. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Personalutskottet 

Personalavdelningen 
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