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Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, klockan 8.30-11.45. Paus 9.55-10.05. 

Beslutande Anne Tano (M), ordförande 

Ewa Klang (S), vice ordförande, till 

och med § 65, klockan 11.05 

Harald Lagerstedt (C) 

Tobias Carlsson (L) 

Ulla Svenson (S) 

 

 

Övriga deltagare Kristina Taremark, personaldirektör 

Sara Bengtsson, sekreterare 

Pauline Georgy, arbetsmiljösamordnare, § 61 

Carina Falk, HR-strateg, § 62 

Mona Andersson, HR-strateg, § 64 

Jakob Widström, förhandlingschef, § 64 

Marcus Vahlström, HR-strateg, § 65 

 

Utses att justera Harald Lagerstedt (C) 

  

Sekreterare Sara Bengtsson Paragraf 60-66 

Ordförande Anne Tano (M) 

Justerande Harald Lagerstedt (C) 

 

 

 

  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsens personalutskott 2018-11-12 2 
   

 

  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 60  

 

Ändring av dagordning 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. godkänna ändring av dagordning enligt följande 

 ärende 7, Information om friskvårdsbidrag, läggs sist 

 ärende 8, Förslag till prioriteringar i löneöversyn 2019, läggs efter 

ärende, Information om återkoppling avsiktsförklaring 

 extra ärende, Information om sjukfrånvaro, tillkommer. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottets dagordning för sammanträde 12 november 2018 ändras 

enligt ovanstående. 

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

 

 

Ks pu § 61 Dnr KS 2018/0024 

 

Avstämning om riktlinjer och handlingsplan om 

hot och våld 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Pauline Georgi från kommunhälsan gör en avstämning med 

personalutskottet om ändringar och förtydliganden som gjorts efter remiss 

med olika instanser om riktlinjer och handlingsplan mot hot och våld. 

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

 

 

Ks pu § 62 Dnr KS 2018/0566 

 

Information redovisning av medarbetarenkät 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Carina Falk informerar om resultatet av medarbetarenkät 2018 utifrån 

trivsel, ledarskap, medarbetarskap, arbetsmiljö, arbetsplatsutveckling, 

kompetensutveckling, chefsfrågor (enbart chefer), trakasserier, mobbing, 

diskriminering eller kränkande särbehandling. Det är en liten förbättring i 

nästan alla frågeområden jämfört med 2016. Hon redovisar även de olika 

aktivitetsplaner som finns för chef, personalkontoret och förvaltningar. 

Medarbetarenkäten har gjorts vartannat år sedan 2010. 

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

 

 

Ks pu § 63 Dnr KS 2016/0517 

 

Information om återkoppling avsiktsförklaring 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark informerar om kommande besök hos riksdagen 

14 november 2018 där presentation ska ske om hur avsiktsförklaringen 

mellan arbetsmarknadens parter blev till verkstad i Varbergs kommun. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 64 Dnr KS 2018/0560 

 

Förslag till prioriteringar i löneöversyn 2019 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. fastställa arbetsgivarens förslag till prioriteringar i löneöversyn 2019. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

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 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 de rekryteringssvårigheter för de prioriterade grupperna som 

beskrivits av de berörda förvaltningsledningarna. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 1 november 2018. 

Rapport lönekartläggning 2018. 

Prioriteringsförslag 2019 

 

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  

 Social omsorgshandläggare, lågt löneläge i förhållande till både 

övriga Halland och kommunens arbetsvärdering, svårrekryterad 

grupp  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 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 § 65  

 

Information om sjukfrånvaro 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Marcus Vahlström informerar om iakttagelser för perioder januari-

september 2016-2018. Sjukfrånvaron ökar i kommunen. Sjukfrånvaron 

bland kvinnor ökar mer än bland män. Bland kvinnor var sjukfrånvaron i 

september 2018 den högsta på mer än fem år. När det gäller ålder finns den 

tydligaste ihållande ökningstendensen i åldersspannet 30-39 år. 

Serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen ökar inte. Dessa 

förvaltningar ligger dessutom på en klart lägre nivå jämfört med 2016 och 

2017. 

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

 

 

Ks pu § 66 Dnr KS 2018/0023 

 

Information om friskvårdsbidrag 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark informerar om friskvårdsbidraget. Hittills i år har 153 

företag i Halland anslutit sig till E-passi, cirka 65 företag i Varberg. 

Kostnaden för företaget är 10 procent, efter avdragen moms, 6-25 procent, 

alltså upp till 120-140 kronor per användare, om hela friskvårdsbidraget om 

1 500 kronor används. 567 medarbetare har använt sig av 

friskvårdsbidraget hittills. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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