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Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, klockan 8:30-11:40 

Beslutande Anne Tano (M), ordförande 

Ewa Klang (S), vice ordförande 

Harald Lagerstedt (C) 

Ulla Svenson (S) 

 

 

Övriga deltagare Mona Andersson, sekreterare 

Jakob Widström, förhandlingschef 

Kristina Taremark, personaldirektör 

Inger-Lena Pettersson, HR-strateg 

Susann Börjesson, avdelningschef Kommunhälsan 

 

Utses att justera Ulla Svensson (S) 

Sekreterare Mona Andersson Paragraf 19-28 

Ordförande Anne Tano (M) 

Justerande Ulla Svensson (S)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 19 Dnr  

 

Information - sjukfrånvaro arvoderande politiker 

Beslut 

 
Personalutskottet beslutar 

 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärende  
 

Kristina Taremark informerar om gällande arvodesbestämmelser för 

politiker. En diskussion följer med förslag till förtydligande vad gäller bland 

annat ersättning till politiker vid förlorad arbetsförtjänst i samband med 

sjukfrånvaro samt vid förlorad tjänstepensionsavsättning. 

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

 

 

Ks pu § 20 Dnr  

 

Information om tillämpningsanvisningar OPF-

KL (Omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda) 

Beslut 
 

Personalutskottet beslutar  

 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärende  

 
2. Jakob Widström informerar om tillämpningsanvisningarna vid 

övergången mellan omställningsstöden PBF (Bestämmelser om pension 

och avgångsersättning för förtroendevalda) och OPF-KL 

(Omställningsstöd och pension för förtroendevalda) 

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

 

 

Ks pu § 21 Dnr KS 2018/0234 

 

 

Information om personalkontorets löpande och 

tillfälliga uppdrag 

Beslut 
 

Personalutskottet beslutar  

 

1. att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärende  

 
Kristina Taremark informerar om personalkontorets uppdrag som regleras 

av kommunstyrelsens reglemente, utifrån områdena leda och samordna, 

råd och stöd, administration och service samt kontroll och uppföljning. 

Kristina informerar också om en rad uppdrag som inte regleras i 

reglementet samt om de särskilda uppdrag som ska prioriteras 2018-2019 

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

 

 

Ks pu § 22 Dnr KS 2018/0233 

 

 

Information om arbetsmiljö- och hälsorapport 

Beslut 
 

Personalutskottet beslutar  

 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärende  
 

Susann Börjesson redogör för den senaste arbetsmiljö- och hälsorapporten. 

Sjukfrånvaron i riket har börjat minska, men orsaken är oklar. I Varbergs 

kommun har korttidsfrånvaron ökat något, medan långtidsfrånvaron 

minskar.  

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

 

 

Ks pu § 23 Dnr  KS 2018/0236 

 

 

Information om alkohol vid representation och 

förslag till ny riktlinje 

Beslut 

 
Personalutskottet beslutar  

 

1. anta den nya riktlinjen efter genomförda revideringar. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärende 

  
Kristina Taremark informerar om nytt förslag till riktlinje för alkohol vid 

representation i Varbergs kommun. Huvudregeln är att alla kommunala 

sammankomster ska vara alkoholfria. Förslaget omfattar alla kommunala 

nämnden och bolag. Personalutskottet ställer sig positiva till det nya 

förslaget men förslår några mindre revideringar. 

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

 

 

Ks pu § 24 Dnr KS 2017/0087 

 

Svar på motion om att öka friskvårdsbidraget 

för anställda i Varbergs kommun 

Beslut 

 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

 

1. avslå motionen 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Ewa Klang (S) och Ulla Svensson (S) föreslår att personalutskottet beslutar 

att bifalla motionen. 

 

Anne Tano (M) och Harald Lagerstedt (C) föreslår att personalutskottet 

beslutar att avslå motionen. 

 

Beslutsordning 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och konstaterar att 

personalutskottet beslutar enligt beslutsförslaget. 

 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har sedan en längre tid subventionerat friskvårdsaktiviteter i 

syfte att minimera ohälsa och sjukfrånvaro för de anställda. Tanken är att 

stimulera till aktiveter som sker återkommande och över en längre tid. 

Subventionen är maximalt 1 500 kronor och för vikarier, projektanställda 

och timanställda erhålls ersättningen proportionellt i förhållande till 

anställningstiden. 

 

Medarbetare kan få ersättning (upp till maximal subvention) för flera olika 

aktiviteter under året. 

 

Förutom friskvårdsbidrag, har alla anställda i kommunen tillgång till ett 

kostnadsfritt gym i Stadshus C. Några aktörer erbjuder även kommunens 

anställda rabatt på årskort, medlemsavgift eller behandling.  

Nyttjandegraden år 2017 var 39%. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Beslutsunderlag 
Protokoll PU 

 

Övervägande 
Som arbetsgivare är det angeläget att uppmuntra anställda till rörelse och 

friskvård, till gagn för både privatliv och arbetsliv. Därför är 

friskvårdsbidraget en värdefull förmån i arbetet med att vara en attraktiv 

arbetsgivare.  

 

Motionärerna hänvisar i sin skrivelse till att friskvårdsbeloppet har varit 

oförändrat sedan det infördes och att ersättningen inte har hängt med i 

kostnadsutvecklingen och föreslår att ersättningen ska höjas till 2000 kr 

per medarbetare och år.  En omvärldsspaning visar att såväl näraliggande 

och som mer avlägset belägna kommuner erbjuder sina anställda 

subventioner mellan 700 och 2000 kronor per år. Det framkommer av 

denna enkla marknadsundersökning att det vanligast förekommande 

beloppet är 1500 kronor per år, precis som i Varberg. Dessutom finns i 

Varberg även tillgång till gym i Stadshus C.  

 

Ett angeläget mål med friskvården vore att se att fler medarbetare drog 

fördel av denna förmån, för ökad hälsa hos en större grupp medarbetare än 

vad som är fallet idag. Ett led i detta är att förenkla hanteringen av bidraget. 

Senast från och med januari 2019 kommer friskvårsbidraget att erbjudas 

alla anställda genom en digital lösning i form av en telefonapp (alternativt 

en biljett som enkelt kommer att kunna skrivas ut från personalsystemet). 

Det kommer att öka tillgängligheten till information om olika tillgängliga 

friskvårdsaktörer. Den digitala lösningen kommer även förenkla 

hanteringen för medarbetarna som inte längre behöver spara kvitton eller 

ligga ute med pengar. Detta beräknas medföra ett ökat användande av 

friskvårdsbidraget och därmed en ökad kostnad.  

Likaså har ett antal sporter, som tidigare inte varit aktuella för 

frisvårdsbidrag, nu gjorts tillgängliga för bidrag genom en dom i januari i år 

i Förvaltningsdomstolen. Även detta beräknas medföra ökat användande av 

friskvårdsbidraget.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 25 Dnr KS 2018/0237 

 

 

Information om genomgång av policyer och 

riktlinjer 

Personalutskottet beslutar  

 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärende  
 

Kristina Taremark informerar om att en genomgång av samtliga policys och 

riktlinjer har påbörjats i kommunen. Förslag till revideringar av respektive 

policy/riktlinje kommer att lyftas till den nämnd som den berör. 

Personalutskottet betonande vikten av att den information man söker ska 

vara lätta att hitta. 

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

 

 

Ks pu § 26 Dnr  

 

 

Information om TLO-KL (Tidig Lokal 

Omställning) 

Beslut 

 
Personalutskottet beslutar  

 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärende  
 

Inger-Lena Pettersson informerar om innehållet i avtalet TLO-KL. Syftet är 

att kunna erbjuda tidiga insatser vid risk för övertalighet eller vid ohälsa.  

Avtalet är en tidsbegränsad försöksverksamhet som gäller under tiden 

2017-2019. Avtalet gäller inom samtliga avtalsområden med undantag för 

Lärarnas Samverkansråd.  

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

 

 

Ks pu § 27 Dnr  

 

 

Information om pensionsavtal 80-90-100 

Beslut 
 

Personalutskottet beslutar  

 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärende  
 

Kristina Taremark informerar om det förslag som Vision lyft i Centrala 

Samverkansgruppen om att utreda möjligheten att lokalt införa någon form 

av den så kallade pensionsmodellen 80-90-100, där äldre medarbetare har 

möjlighet att arbeta 80 % med 90 % lön och 100 % 

tjänstepensionsavsättning. Personalutskottet ger personalkontoret i 

uppdrag att utreda frågan under hösten. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 
Protokollsutdrag: Lars-Åke Levin, Vision 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 28 Dnr  

 

 

Information om extratjänster 

Beslut 
 

Personalutskottet beslutar  

 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärende  
 

Kristina Taremark och Jakob Widström informerar om extratjänster i 

kommunen för nyanlända och personer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden. Idag finns 21 extratjänster i kommunen. Kommunen har 

för avsikt att teckna ytterligare lokala kollektivavtal med Kommunal som 

skulle kunna möjliggöra flera extratjänster inom hela deras avtalsområde. 

Grundinställningen är att extratjänsterna inte ska inkräkta på ordinarie 

befattningar. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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