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Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-11.30 

Beslutande Anne Tano (M) ordförande 

Ewa Klang (S) vice ordförande 

Harald Lagerstedt (C) 

Tobias Carlsson (L) 

Ulla Svenson (S) 

 

 

Övriga deltagare Kristina Taremark, personaldirektör, 40-42, 44-46 

Jan Hellkvist, sekreterare 

Susann Börjesson, verksamhetschef, § 48 

Pauline Georgy, arbetsmiljösamordnare, § 48 

 

Utses att justera Tobias Carlsson (L) 

  

Sekreterare Jan Hellkvist Paragraf 40-48 

Ordförande Anne Tano (M) 

Justerande Tobias Carlsson (L) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 40 Dnr   KS 2018/0353 

 

Information - Komplettering av bestämmelserna 
kring 25-årsgåvan anställda 

Beslut 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Beskrivning av ärendet 
 
Kristina Taremark beskriver gällande bestämmelser avseende minnesgåva 
för medarbetare som varit kommunanställda i 25 år. Beslutsförslaget 
innebär att ett förtydligande görs så att regelverket också omfattar 
anställningstid efter 67 år men dock längst till fyllda 75 år samt att 
ytterligare en minnesgåva ges för den som uppnår 50 år anställningstid. 
Vidare vidgas alternativen till minnesgåva genom att även presentkort på 
upplevelser omfattas. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 41 Dnr  KS 2018/0440 

 
 

Information - Bestämmelser 25-årsgåva 
förtroendevalda 

Beslut 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
 
Kristina Taremark redogör för gällande bestämmelser avseende 
minnesgåva för förtroendevalda som innehaft politiskt förtroendeuppdrag i 
kommunen i 25 år. Tidigare har gåvan enbart utdelats i form av en guldnål. 
Beslutsförslaget innebär att förtroendevalda framöver kan välja den särskilt 
utformade guldnålen och/eller något av de alternativ som gäller för 
medarbetarna. Väljs guldnålen reduceras det andra gåvobeloppet 
motsvarande guldnålens värde. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
  

 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsens personalutskott 2018-08-20 4 
   

 

  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 42 Dnr  KS 2018/0166 

 
 

Utvärdering av personal- och hälsobokslut 

Beslut 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärende 
 
Kristina Taremark redogör för gällande personal- och hälsobokslut och 
arbetet med att ta fram detta. Personalutskottet konstaterar att persona- 
och hälsobokslutet är ett uppskattat och användbart dokument. 
Personalutskottet eftersträvar att bokslutet tas fram årligen men med en 
förändrad tidplan. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
  

 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsens personalutskott 2018-08-20 5 
   

 

  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 43 Dnr KS 2018/0441 

 
 

Revidering av tillämpningsanvisningar av 
pensions och omställningsbestämmelser för 
förtroendevalda 

Beslut 
Personalutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige 
 

1. godkänna föreslagen revidering av tillämpningsanvisningar av 

pensions -och omställningsbestämmelser för förtroendevalda. 

Detta beslut ersätter tidigare beslut om tillämpningsanvisningar. 

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

Beskrivning av ärendet 

 

OPF-KL och PBF är pensions- och omställningsbestämmelser för många 
förtroendevalda i Sverige, däribland förtroendevalda i Varbergs kommun. 
Nuvarande tillämpningsanvisningar togs fram efter valet 2014. Av dessa 
framgår att anvisningarna ska ses över inför varje mandatperiod. 
Revideringen har genomförts och den har inneburit endast marginella 
förändringar, ett förtydligande avseende beräkningsgrund för 
omställningsersättning. 
 

 

Beslutsunderlag 
Reviderad tillämpningsanvisning av pensions -och 

omställningsbestämmelser för förtroendevalda. 

 

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

 

 
Ks pu § 44 Dnr  KS 2017/0550 

 
 

Återrapport om arbetet med heltidsplan 

Beslut 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1.           godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
 
Kristina Taremark informerar om pågående arbete angående heltidsplan. 
Rapportering om arbetet kommer att ske även framöver i personalutskottet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 45 Dnr  KS 2018/0233 

 
 

Motion om fria arbetsskor/skyddsskor 

Beslut 
 
Personalutskottet beslutar 
 
1. godkänna informationen och lägga den till handlingarna.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
 
Kristina Taremark informerar om inkommen motion från Linda 
Berggren(S) om fria arbetsskor/skyddsskor för alla berörda 
yrkeskategorier. Arbetet med att utreda och besvara motionen pågår. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 46 Dnr KS 2017/0437 

 
 

Revidering av befintlig riktlinje för rökfri 
arbetstid 

Beslut 
Personalutskottet beslutar  
 

1. godkänna föreslagen revidering av befintlig riktlinje för rökfri 
arbetstid så att även vattenpipa och e-cigaretter, d v s all form av 
tobaksrökning, omfattas av förbudet.  Förbudet gäller under 
arbetstid och pauser, ej under lunchrast eller annan ledig tid. 

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

Beskrivning av ärendet 

 

Kristina Taremark redogjorde vid personalutskottets sammanträde 2017-
05-29 för nuvarande konsekvenser av tidigare fattat beslut om rökfri 
arbetstid och att nuvarande skrivning behövde kompletteras till att omfatta 
även e-cigaretter och vattenpipa.  
På sikt ska arbetsgivaren verka för en helt tobaksfri arbetsmiljö.  
 

 

Beslutsunderlag 
Reviderad riktlinje för rökfri arbetstid. 
 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningar 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 47 Dnr KS 2018/0443 

 
 

Fördelning av politisk prioritering inom området 
personal- och kompetensförsörjning i budget 
2019 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 

1. godkänna förslag till fördelning av politisk prioritering inom 
området personal- och kompetensförsörjning from 2019.  

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

Beskrivning av ärendet 
En av Varbergs kommuns prioriterade inriktningar är Attraktiv 
arbetsgivare. Kompetensförsörjningsfrågan har under de senaste åren 
aktualiserats allt mer och sedan slutet av förra året har antalet rapporter 
om stundande kompetensbrist och indikationer från flera av 
arbetsmarknadens parter blivit allt tydligare och skarpare. Enligt 
Arbetsförmedlingen (juni 2018) uppvisar 75% av deras registrerade yrken 
arbetskraftsbrist och en av de sektorer som har störst behov är den 
offentliga sektorn. SKL redovisade under året att det inom åtta år kommer 
saknas en halv miljon medarbetare inom skola, vård och omsorg. Varbergs 
kommuns egen personalframskrivningsrapport, som redovisades i februari 
2018, visar att både tillväxt, pensionsavgångar och personalomsättning 
tillsammans medför ett ännu större rekryteringsbehov än tidigare. Att vara 
en attraktiv arbetsgivare är att både attrahera, rekrytera men också behålla 
och motivera medarbetare för att klara av att leverera kommunal service 
framöver. Det kommer också bli nödvändigt att se över arbetssätt, 
systemstöd och uppgiftsfördelning, för att använda befintliga resurser på 
ett optimalt sätt.  
 
Personalkontoret ska enligt kommunstyrelsens reglemente, leda och 
samordna arbetsgivarpolitiken. Ett kärnuppdrag är följaktligen att leda och 
samordna arbetet inom personal- och kompetensförsörjningsområdet. 
Grovt sett, kan man dela in uppdraget personal- och 
kompetensförsörjningsarbetet i följande huvudområden: 
 
Attrahera 
Rekrytera 
Introducera 
Utveckla/motivera/behålla 
Avveckla 
 
Idag finns en tjänst som omfattar 60% avsatt för främst aktiviteter inom 
området attrahera, ett mycket viktigt men också tidskrävande uppdrag. Här 
behövs ytterligare personella resurser och utökat samarbete med övriga 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

förvaltningar och bolag men också en förstärkning avseende både extern 
och intern kommunikation och arbetsgivarvarumärke. 
 
Uppdragen inom områdena rekrytera och introducera är 
(deltids)bemannade men också här behöver en ökad aktivitet, 
metodutveckling och omvärldsbevakning ske, inte minsta avseende digitala 
stödsystem. 
 
Inom området utveckla/motivera/behålla görs till hösten en intern 
omfördelning av uppdrag så att en HR-strateg fokuserar enbart på ledar- 
och medarbetarutveckling, en avgörande konkurrensfaktor inför framtiden. 
Chefer är en svårrekryterad grupp idag och medarbetares möjlighet till 
personlig och professionell utveckling är en av de viktigaste nycklarna för 
att vara en attraktiv arbetsgivare.  
 
SKL lyfter några huvudstrategier för att klara av framtidens 
personalförsörjning bland annat att fler jobbar mer, att vi använder 
kompetensen rätt och bättre utnyttjar tekniken.  
  Att fler jobbar mer, arbetar våra förvaltningar med genom tidigare 
politiska beslut om önskad sysselsättningsgrad och minskat antal 
timalövande.  
  Att använda kompetensen rätt är sannolikt en framgångsväg, som dock 
kräver en samlad metodik och systemstöd för att bli lyckosam. Detta är ett 
komplext arbete och en väg som troligen behöver prövas för att klara 
kompetensförsörjningen och här finns ett stort utvecklingsbehov.  
  Att nyttja tekniken bättre är ett område vi precis har börjat närma oss, 
som också kräver eftertanke och mod och som inte är någon snabb process.  
 
Förutom ovanstående kort beskrivna utvecklingsbehov, har det under våren 
blivit allt mer uppenbart att det kommunövergripande uppdraget också 
kräver en tydligare strategi och handlingsplan för att nå framgång med 
personal- och kompetensförsörjningsarbetet. Detta bedöms vara omöjligt 
att åstadkomma med en 60%ig tjänst.  
 

 

Beslutsunderlag 
I budget för 2019 är personal- och kompetensförsörjning en prioriterad 
satsning:  ”Nämnden (kommunstyrelsen) tillförs resurser för att säkra personal- och 
kompetensförsörjning av särskilt svårrekryterade personalgrupper inom kommunen. 
Avsatta medel hanteras av personalutskottet i samband med avtalsrörelsen”. Avsatta medel 
utgör 5 mn kr som from 2019 medför ramhöjning med motsvarande belopp.  

 

Ekonomi och verksamhet  
Personalkontoret ser, med utgångspunkt i ovanstående, att det är högst 
nödvändigt att förstärka personal- och kompetensförsörjningsarbetets 
samtliga områden, för att stödja förvaltningarna i deras arbete att 
attrahera, rekrytera, introducera och behålla arbetskraft. För att kunna 
bemanna dessa uppdrag behöver vi förstärka HR-avdelningen med en 
person from 2019, med fokus på personal- och kompetensförsörjningen. 
Motsvarar ca 700 000 kr. 
 
En del av arbetet handlar om att kommunicera Varbergs kommun som god 
arbetsgivare och vi bör dra nytta av den framgångsvåg kommunen just nu 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsens personalutskott 2018-08-20 11 
   

 

  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

rider på; god ekonomi, god måluppfyllelse, nomineringar och utmärkelser. 
Här skulle personalkontoret också behöva ekonomiskt utrymme för att 
förbättra (digitalisera) delar av vår kommunikation genom filmer, 
introduktionsmaterial, utbildningsinsatser et c motsvarande 300 000 kr.  
 
Resterande 4 mnkr av den politiska satsningen föreslås avsättas till 
svårrekryterade grupper medarbetare, och/eller ytterligare förstärkning av 
prioriterade yrkesgrupper som identifieras i ordinarie löneöversynsarbete. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 48 Dnr  KS 2018/0232 

 
 

Rapport om hälsa och arbetsmiljö 

Beslut 
 
Personalkontoret beslutar 
 
1. godkänna rapporten och lägga den till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
 
Susann Börjesson och Pauline Georgy från Kommunhälsan redogör för 
rapporten om hälsa och arbetsmiljö. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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