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Plats och tid Stadshus A, gröna rummet klockan 13.30-17.06. Paus 15.10-15.25. 

Beslutande Christofer Bergenblock (C), ordförande 
Jeanette Qvist (S), vice ordförande 
Hanna Netterberg (M) 
Morgan Börjesson (KD) 
Kent Norberg (S) 
 

 

Övriga deltagare Kristina Taremark, personaldirektör 
Sara Bengtsson, sekreterare 
Lena Språng (C) ordförande kultur- och fritidsnämnden, § 36 
Jenny Bolgert (S) vice ordförande kultur- och fritidsnämnden, § 36 
Katarina Sundberg, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen, § 36 
Erica Giannini, HR-strateg 
Jakob Widström, förhandlingschef 
Pauline Georgy, arbetsmiljösamordnare 
Susann Börjesson, verksamhetschef 
Lena Wessman, projektledare 
Inger Lena Pettersson, HR-strateg 
 

Utses att justera Jeanette Qvist (S) 

  

Sekreterare Sara Bengtsson Paragraf 36-43 

Ordförande Christofer Bergenblock (C) 

Justerande Jeanette Qvist (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 36 Dnr KS 2019/0277 
 

Dialogsamtal med kultur- och fritidsnämnden 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet kommer löpande att träffa samtliga nämnder för 
dialogsamtal. Inför personalutskottets möte har nämndernas presidier och 
förvaltningschefer bjudits in för dialogsamtal.  
 
Kultur- och fritidsnämnden har inbjudits till dialog med särskild tonvikt på 
följande frågor: 
• Hälsofrämjande och förebyggande insatser för ett hållbart arbetsliv. 
• Ledarutveckling. 
• Hur jobbar man med mångkulturellt arbete. 
 
Kultur- och fritidsnämnden företräds av Lena Språng (C), ordförande, 
Jenny Bolgert (S), vice ordförande, Katarina Sundberg, förvaltningschef på 
kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans med Erica Giannini, HR-
strateg. Styrkorna som lyfts fram är extern leverans, god trivsel och 
hanterbar sjukfrånvaro. Utmaningar man pekar på är att det är en 
ansträngd organisation med behov av konsolidering, behov av förflyttning 
vad gäller intern leverans, kommunikation, ledarskap och vissa 
kompetenser samt ett behov av en ny plan och strategi för kultur och fritid 
för framtidens Varberg. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 37  
 

Information om personalkontorets verksamhet - 
kollektivavtal, samverkan, Sveriges Kommuner 
och Landsting, lönebildning 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen om personalkontorets verksamhet kring 

kollektivavtal, samverkan, Sveriges Kommuner och Landsting, samt 
lönebildning till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Jakob Widström, förhandlingschef, informerar om kollektivavtal, 
samverkan, lönebildning och rekryteringsutmaningar. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 38 Dnr KS 2019/0325 
 

Antagande av centralt kollektivavtal - 
Huvudöverenskommelse 18 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. anta centralt kollektivavtal Huvudöverenskommelse om lön och 

allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt 
kollektivavtal med mera– HÖK 18 - som lokalt kollektivavtal mellan 
Varbergs kommun och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Enligt gällande Delegeringsförteckning för kommunstyrelsen, antagen av 
kommunstyrelsen 30 april 2019, § 98, ska personalutskottet fatta beslut om 
att teckna lokala kollektivavtal enligt rekommendationer från Sveriges 
Kommuner och Landsting. Föreliggande centrala kollektivavtal tecknades 
mellan parterna, å ena sidan Sveriges Kommuner och Landsting och 
Sobona, å andra sidan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds 
Samverkansråd, 20 september 2018. 
 
Såvida inte särskilt anges gäller HÖK 18 för perioden 1 april 2018 till 31 
mars 2021 med en ömsesidig uppsägningstid av tre kalendermånader. Har 
avtalet inte sagts upp inom föreskriven tid förlängs dess giltighet för en tid 
av tolv kalendermånader i sänder med en ömsesidig uppsägningstid av tre 
kalendermånader. Uppsägning ska vara skriftlig och åtföljd av förslag till 
nytt kollektivavtal. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 17 juni 2019. 
Förhandlingsprotokoll, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna 
anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal med 
mera– HÖK 18, daterat 20 september 2018. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Personalkontoret 

Förskole- och grundskolenämnden 
Utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 39 Dnr KS 2019/0212 
 

Information om arbetsmiljö och hälsorapport 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen om arbetsmiljö- och hälsorapport till 

handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Pauline Georgy, arbetsmiljösamordnare, och Susann Börjesson, 
verksamhetschef, informerar om arbetsmiljö- och hälsorapporten. 
Arbetsmiljöverkets nationella informationsuppdrag i samverkan med 
Varbergs kommuns arbetsmiljöutbildning av förtroendevalda är ett 
nationellt unikt upplägg. Kommunhälsan kommer under två tillfällen i höst 
bjuda in till en inspirationsföreläsning: Att förebygga hot och våld. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 40 KS 2019/0356 
 

Information om arbetsskade- och 
tillbudsrapport 2018 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga rapporten Arbetsskade- och tillbudsrapport 2018 till 

handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Pauline Georgy, arbetsmiljösamordnare, och Susann Börjesson, 
verksamhetschef, informerar om Arbetsskade- och tillbudsrapport 2018.  
 
Kommunen har sedan flera år ett digitalt verktyg för rapportering, LISA-
systemet. Chefen ansvarar för att alla tillbud, arbetsskador och 
arbetssjukdomar blir rapporterade i systemet. Om medarbetarna redan har 
rapporterat in tillbud eller arbetsskador i LISA, har chefen ansvaret att 
färdigställa dessa i handlingsplaner. 
 
Under 2018 ökade anmälningarna av tillbud från 650 till 833 stycken. Det 
är positivt att anmälningar av tillbud sker i större utsträckning, så att 
åtgärder kan göras i tid för att undvika skador. Men om skadorna verkligen 
ökat eller om man verkligen anmäler i större utsträckning går inte att säga 
säkert. 
 
Följande insatser genomfördes under 2018 för att stödja och underlätta 
arbetet med tillbud och arbetsskador: 
• utbildning av nya chefer och uppföljningsutbildningar samt support 

erbjuds regelbundet i LISA. 
• ny arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud genomförs cirka 

fem gånger per år. 
• stöd vid riskanalyser erbjuds regelbundet. 
• stöd i organisationsarbete och konflikthantering. 
• alla chefer erbjuds HAG - Hälso- och arbetsmiljögenomgång. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 41 Dnr  
 

Information om Tidig lokal omställning för 
kommuner och landsting (TLO KOM KL) 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen om Tidig lokal omställning för kommuner och 

landsting till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Lena Wessman, projektledare, och Inger Lena Pettersson, HR-strateg, 
informerar om arbetet med att få förvaltningarna att nyttja de TLO-medel 
som kommunen tagit del av. Arbetet har varit framgångsrikt och 
ansökningarna har inkommit som väl täcker in kommunens totala TLO-
medel om 2 625 825 kronor. 
 
Kriterier för att ansöka om TLO-medel:  
• möta förändrade behov i verksamheten 
• hypotetisk arbetsbrist 
• medarbetare som på något sätt riskerar övertalighet eller  
• inte kan återgå till sin gamla tjänst efter avslutad rehabilitering TLO-

medel omfattar inte kostnader för lön, vikarier, arbetsgivarens ordinarie 
behov eller ansvar för kompetensutveckling. 

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

 

 
Ks pu § 42 Dnr KS 2019/0177 
 

Information om jämställdhet 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. hänskjuta ärendet till personalutskottets sammanträde 5 september 

2019. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 43  
 

Personaldirektören informerar 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark informerar om att hon tillsammans med IT-avdelningen 
och personalavdelningen kommer representera Varbergs kommun i 
Almedalen. Kristina kommer att medverka i en paneldebatt om universellt 
utformade arbetsplatser. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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