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Varbergs kommun 
Kommunstyrelsens personalutskott 

Ks pu § 29 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-18 

Dnr KS 2018/0352 

Ersättning till röstmottagare vid förtidsröstning 
perioden 22 augusti-9 september 2018 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

1. fastställa ersättningen till röstmottagare vid förtidsröstning under 
perioden 22 augusti - 9 september 2018 till 170 kronor per timme. 

Beskrivning av ärendet 
Sedan kommunstyrelsens personalutskott beslut 2014 har lönerna för 
kommunens anställda ökat med cirka 12 procent. Ersättningen 2014 var 
150 kronor per timme. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 11 juni 2018. 

Valnämnden 1 juni 2018, § 8. 

Protokollsutdrag: Val nämnden 

Personalkontoret 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

2 

Datum 



Varbergs kommun 
Kommunstyrelsens personalutskott 

Kspu§ 30 

Sammanträdes protokoll 
2018-06-18 

Dnr KS 2017/0283 

Uppdatering av handlingsplan mobbning, 
kränkande särbehandling och trakasserier 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

1. godkänna föreslagna uppdateringar av Varbergs kommuns 
handlingsplan för kränkande särbehandling, mobbning och 
trakasserier. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunens handlingsplan mot mobbning, kränkande särbehandling och 
trakasserier har använts i verksamheterna under ett års tid. Förslag till 
förtydliganden har inkommit från kommunens HR-konsulter. 
Under våren 2018 genomförde Diskrimineringsombudsmannen en tillsyn 

av kommunens riktlinje och rutiner för området. Resultatet av tillsynen 
visar att kommunen lever upp till befintliga lagkrav. DO bedömde dock att 
handlingsplanen även behöver omfatta repressalier. Ny skrivning har 
därför lagts till i handlingsplanen och vissa ansvarsområden har 
förtydligats. 

Beslutsunderlag 
Begäran om uppgifter gällande riktlinjer och rutiner för verksamheten i 
syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier, KS 
2017/0687. 
Uppdatering handlingsplan kränkande särbehandling, mobbning och 
trakasserier, reviderad 2018 05 29 

Protokollsutdrag: Samtliga nämnder 
Samtliga chefer 

Utdragsbestyrkande 
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Datum 



Varbergs kommun 
Kommunstyrelsens personalutskott 

Ks pu § 31 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-18 

Dnr 

Information om - rapport från Jämix 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Suzanna Klang redogör för innehållet i Jämixrapporten som tagits fram av 
Nyckeltalsinstitutet. I rapporten jämförs Varbergs kommun med bland 
annat 30 kommuner och flera arbetsgivare inom andra sektorer på arbets
marlmaden finns också med som jämförelse. I rapporten redovisas nio olika 
nyckeltal somt ex jämställda löner, uttag av föräldraledighet, förhållande 
mellan antalet anställda och antalet chefer av samma kön och så vidare. 
Resultatet för 2017 var något lägre än tidigare jämförelseår, vilket främst 
beror på skärpta krav i diskrimineringslagstiftningen och aktiva åtgärder 
kopplat till detta. 

Justerandes signaqt:J{ 
\ 

Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kommunstyrelsens personalutskott 

Ks pu § 32 

Sammanträdes protokoll 
2018-06-18 

Dnr 

Information om - rapport tillbud och 
arbetsskador 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Susann Börjesson redogör för 2017 års rapport över tillbud och 
arbetsskador. Syftet med rapporten är att förebygga arbetsskador och 
motverka ohälsa. 

Utdragsbestyrkande 
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Datum 



Varbergs kommun 
Kommunstyrelsens personalutskott 

Ks pu § 33 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-18 

Dnr KS 2018/0236 

Riktlinje alkohol vid representation 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

1. godkänna riktlinje för alkohol vid representation 

Beskrivning av ärendet 
Kommunen har antagit en policy som slår fast att alla arbetsplatser ska vara 
fria från alkohol och droger, vilket innebär att alkohol inte får intas på 
arbetstid. 

Alla kommunala sammankomster ska som huvudregel vara alkoholfria. 

Vid enstaka sammankomster efter arbetstid, sker ett eventuellt alkoholintag 
alltid med stor måtta och som regel genom privat finansiering. Undantag 
från privat finansiering beslutas av respektive förvaltningsledning eller 
bolagsledning. Sprit- eller spritdrycker förekommer dock inte i dessa 
sammanhang, endast vin eller öl. Alkoholfria alternativ ska alltid erbjudas. 

Hantering av alkohol vid representativ offentlighet, såsom t ex 
vänortskonferenser, kommunens årliga 25-årsmiddag och 
pensionsavtackning, större delegationsbesök eller konferenser där 
kommunens står som värd för evenemanget, sker efter samråd med 
kommundirektören. Förtroendevalda samråder med kommunstyrelsens 
ordförande. 

Besluts underlag 
Förslag riktlinje alkohol vid representation 

Protokollsutdrag: 

Justerandes signatu11; 

Samtliga nämnder och bolag 

Samtliga chefer 

Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kommunstyrelsens personalutskott 

Ks pu § 34 

Kommunens 25-årsgåva 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-18 

Dnr KS 2018/0353 

1. återremittera ärendet till personalkontoret för fördjupad beredning. 

Beskrivning av ärendet 
Personalkontoret ansvarar för utdelningen av minnesgåvor och en 
gemensam middag till medarbetare som varit kommunanställd 25 år. För 
att medarbetaren ska har rätt till en minnesgåva gäller följande: 

• Anställningen behöver inte vara i en följd. Har medarbetaren haft flera 
anställningsperioder i kommunen räknas dessa samman. 

• För medarbetare inom barn- eller äldreomsorgen har 
personaladministrativa avdelningen gjort en beräkning av den totala 
anställningstiden i kommunen. Har medarbetaren godkänt och 
undertecknat beräkningen är det den som gäller. 

• Om medarbetaren tidigare arbetat i en verksamhet inom landstinget där 
verksamheten senare tagits över av kommunen, står det i 
övergångsbestämmelsen att medarbetaren får tillgodoräkna sig 
anställningstiden inom landstinget för att komma ifråga för minnesgåva 
i kommunen. 

Eftersom fler och fler medarbetare fortsätter arbeta på visstidsanställning 
efter fyllda 67 år, föreslås bestämmelserna kring kvalificeringstid för 25-
årsgåva förtydligas med att även anställningstid efter fyllda 67 år omfattas, 
dock längst tills medarbetaren fyller 75 år. · 

Detta medför också att medarbetare i undantagsfall uppnår 50 års 
anställningstid i kommunen. Bestämmelserna förslås därför kompletteras 
med att ytterligare en 25-årsgåva utges efter 50 års sammanlagd 
anställningstid. 

Personalutskottet har tidigare beslutat att medarbetaren får välja en av 
dessa gåvor: 

• Valfri klocka 
• Valfritt smycke 
• Valfritt glas 
• Valfritt konstverk 
• Valfri resa 
• Valfri cykel 
• Valfri digitalkamera 

Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kommunstyrelsens personalutskott 

• Valfri kikare 

Sammanträdes protokoll 
2018-06-18 

Värdet på gåvan motsvarar 10 procent på gällande prisbasbelopp. 

När det gäller utbudet av valbara 25-årsgåvor förslås detta kompletteras 
med presentkort på upplevelser. 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 12 juni 2018. 

Justerande.s signatur 

' 
Utdragsbestyrkande 
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Datum 



Varbergs kommun 
Kommunstyrelsens personalutskott 

Ks pu § 35 

Sammanträdesprotokoll 
2018-06-18 

Dnr 

Information om slopad personalförmån för 
synfels korrigering 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Mona Andersson informerar om att personalförmånen synfelskorrigering 
via bruttolöneavdrag kommer att upphöra den 1 juli 2018. Bakgrunden är 
regeringens beslut SkU 20 om slopad skattefrihet för förmån av privat 
hälso- och sjukvård. Synfelskorrigeringar som genomförs senast den 30 
juni 2018 kommer dock att omfattas av förmånen. 

Utdrags bestyrkande 
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Datum 



Varbergs kommun 
Kommunstyrelsens personalutskott 

Sammanträdes protokoll 
2018-06-18 

Dnr 

Information om sjuksköterskesituationen 
sommaren 2018 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Kristina Taremark informerar om att socialförvaltningen salmar 
sjuksköterskor till ett antal arbetspass i sommar inom vårdboenden och 
hemsjukvård. Enligt uppgift finns heller inga sjuksköterskor tillgängliga via 
bemanningsföretag. Kommunens sjuksköterskor har därför fått erbjudande 
om extra semesterdagar och extra ersättning för varje arbetspass de 
genomför under semesterperioden. Skolsköterskor och företagssköterskor 
erbjuds samma ersättning om de går in och tar extra arbetspass inom 
socialförvaltningen. Socialförvaltningen arbetar intensivt för att på olika 
sätt lösa bemanningssituationen. Eftersom verksamheten inte kan stänga 
ner kan det i allra sista hand uppstå en situation där beviljat semester 
återkallas och sjuksköterskor beordras in. Förhoppningen är att kunna lösa 
situationen med frivilliga insatser för att undvika beordring. 

Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kommunstyrelsens personalutskott 

Ks pu § 37 

Sammanträdes protokoll 
2018-06-18 

Dnr 

Information om arvodesbestämmelserna 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark informerar om beräkningsmodellen för arvode till 
förtroendevalda. Alla förtroendevalda omfattas av pensionsförmåner enligt 
PBP (gamla reglerna) eller OPP (nya reglerna). 
Kristina Taremark informerar också om KSAU: s tolkning av 
beräkningsgrunden för omställningsersättning enligt OPP-KL. 

Prot. utdrag: Samtliga nämnder 

Utdragsbestyrkande Datum 
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Varbergs kommun 
Kommunstyrelsens personalutskott 

Ks pu § 38 

Sammanträdes protokoll 
2018-06-18 

Dnr 

Information om utbildning i nya 
samverkansavtalet 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark besvarar en fråga från s om hur utbildningsplanenför 
chefer och arbetsplatsombud i det nya samverkansavtalet ser ut. 
Tidsplanering pågår för närvarande av gemensam information för chefer 
och arbetsplatsombud. 

Justerandes s\gnatur Utdrags bestyrkande 
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Datum 



Varbergs kommun 
Kommunstyrelsens personalutskott 

Ks pu § 39 

Sammanträdes protokoll 
2018-06-18 

Dnr 

Information om ansökningskraven till 
morgondagens ledare 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 

1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark besvarar en fråga från C om ansökningskraven till 
programmet Morgondagens ledare. Bakgrunden är att medarbetare som 
saknar högskoleutbildning inte ansetts som kvalificerade för programmet, 
trots viss chefserfarenhet. 
Högskoleutbildning var från början ett gemensamt krav från deltagande 
arbetsgivare i Morgondagens ledare. Numera avgör respektive arbetsgivare 
vad som krävs för att kunna antas till programmet. I Varberg är kravet 
adekvat högskoleutbildning eller annan utbildning som bedöms som 
likvärdig. 

Utdragsbestyrkande 

13 

Datum 
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