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Plats och tid Stadshus A, Läroverket, klockan 13-16.10. Ajournering 14.35-14.45. 

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

 

Övriga deltagare Björn Linder, personaldirektör 
Sara Bengtsson, sekreterare 
Christian Persson, ordförande, byggnadsnämnden, § 78 
Tomas Johansson, vice ordförande, byggnadsnämnden, § 78 
Cecilia Strömer, stadsbyggnadschef, stadsbyggnadskontoret, § 78 
Suzanna Klang, HR-strateg, § 80 
Inger Lena Pettersson, HR-strateg, § 82 
Charlotta Cellbrot, förhandlingschef, § 83 
 

Utses att justera Jeanette Qvist (S) 

Sekreterare Sara Bengtsson Paragraf 78–85 

Ordförande Christofer Bergenblock (C) 

Justerande Jeanette Qvist (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 78 Dnr KS 2020/0660 
 

Dialogsamtal med byggnadsnämnden 

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

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet träffar löpande samtliga nämnder för dialogsamtal. Inför 
personalutskottets sammanträde bjuds nämndernas presidier och 
förvaltningschefer in till dialogsamtal. Till dagens möte har 
byggnadsnämnden bjudits in. Byggnadsnämnden företräds av Christian 
Persson (C), ordförande, Tomas Johansson (S), vice ordförande, och Cecilia 
Strömer, stadsbyggnadschef.  
 
Styrkor som lyfts fram är att man fortsätter att arbeta delvis på distans och 
utgår från arbetsuppgiften, gruppen och individen. Ledningsgruppen har 
haft en grupputvecklingsprocess under ledning av kommunhälsan som har 
avslutats. Ledningsgruppen är en fas 4-grupp med tydliga roller och tydlig 
kommunikation. 
 
Utmaningar framöver är kompetensförsörjning eftersom vissa tjänster är 
svåra att rekrytera. Öppen data kommer att behöva införas och 
stadsbyggnadskontoret behöver kunna möta upp det kravet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 79 Dnr KS 2020/0660 
 

Förberedelser inför dialogsamtal med 
servicenämnden 

Beslut 
Personalutskottet beslutar  
 
1. att vid dialogsamtal med servicenämnden lägga särskild tonvikt vid 

följande frågor:  
 
- Framtidsförberedelser (till exempel hur man jobbar med 

kompetensförsörjning, digitalisering och nya arbetsmetoder) 
- Arbete med nya bemanningsenheten (stor del av presentationen) 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet bjuder in servicenämnden till dialogsamtal vid utskottets 
sammanträde 16 december 2021. Diskussion förs kring vilka frågor som är 
särskilt viktiga att ta upp vid mötet. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 7 september 2021. 
Personalutskottet 16 maj 2019, § 28. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 80 Dnr KS 2021/0247 
 

Information om arbetet kring jämställdhet i 
arbetslivet (JÄMIX) 

Beslut 
Personalutskottet beslutar  
 
1. lägga informationen om arbetet kring jämställdhet i arbetslivet, JÄMIX, 

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

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet beslutade 12 maj 2021, § 31, att arbetet kring jämställdhet 
i arbetslivet (JÄMIX) ska återkopplas till personalutskottet under hösten. 
 
Suzanna Klang, HR-strateg, informerar om de identifierade och pågående 
insatser för att långsiktigt öka jämställdheten inom Varbergs kommun. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 81 Dnr KS 2021/0147 
 

Riktlinjer om systematiskt arbetsmiljöarbete 

Beslut 
Personalutskott beslutar 
 
1. att anta Riktlinje systematiskt arbetsmiljöarbete 
2. att riktlinjen Arbetsmiljöarbete i Varbergs kommun upphör att gälla. 
 
Beslutet är taget enligt punkt 8.24 i nämndens delegationsordning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet beslutade 13 juni 2016, § 32, om riktlinjen för 
Arbetsmiljöarbete i Varbergs kommun. Riktlinjerna togs bland annat fram 
utifrån den då nya föreskriften från Arbetsmiljöverket om organisatorisk 
och social arbetsmiljö, AFS 2015:4. 
 
Kommunen har arbetat efter riktlinjerna i snart fem år. Kunskap och 
förhållningssätt avseende den organisatoriska och sociala arbetsmiljön har 
utvecklats, vilket gör att även riktlinjerna kan utvecklas ytterligare.  
 
Under perioden har mål för organisatorisk och social arbetsmiljö 
definierats i enlighet med krav i AFS 2015:4. Tidigare har målen framgått 
av kommunens hälsostrategi, men adresseras numera i ett av 
kommunfullmäktiges målområden. Målen har i och med detta blivit 
otydliga och behöver lyftas fram i riktlinjer för arbetsmiljöarbete. 
 
I samband med en revision av socialnämndens systematiska 
arbetsmiljöarbete under höst/vinter 2020/21 (KS 2021/0187) har det 
väckts frågor om tydligheten i var arbetsmiljöansvaret för kommunens 
medarbetare ytterst ligger. Vidare har Arbetsmiljöverket gjort en inspektion 
av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete i maj/juni 2021 (KS 
2021/0237). Denna visade bland annat på brister vad gäller att använda 
samma checklistor vid skyddsronder, säkerställa kompetens bland chefer, 
säkerställa att fysisk arbetsmiljörond genomförs och säkerställa att risker i 
arbetsmiljö lyfts vid introduktion. 
 
Utöver vad som beskrivs ovan behövs mer eller mindre redaktionella 
ändringar av riktlinjerna. Det är också lämpligt att se över disposition och 
innehåll utifrån de nya riktlinjerna om styrdokument som 
kommunfullmäktige fattade beslut om 19 januari 2021, § 6. 
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Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 21 oktober 2021. 
Riktlinje systematiskt arbetsmiljöarbete 20 oktober 2021. 
Personalutskottets beslut 10 mars 2021 § 15. 
Riktlinjen Arbetsmiljöarbete i Varbergs kommun, personalutskottet 13 juni 
2016 § 21. 
 

Övervägande 
Riktlinjerna från 2016 är i grunden bra men behöver förtydligas i ett antal 
delar. Det handlar om tydligare formuleringar kring ansvar, roller och 
arbetsmetoder, men även tydligare förhållningssätt i olika frågor. Inte 
minst gäller detta kopplingen mellan arbetsmiljöarbete och hälsa, samt 
mellan arbetsmiljöarbete och hög kvalitet/serviceförmåga i verksamheten.  
 
Tidigare under året beslutade personalutskottet om Riktlinje för 
distansarbete. Detta har föranlett förtydliganden om att arbete på andra 
platser omfattas av arbetsgivarens arbetsmiljöansvar och att den typen av 
arbetsmoment ska inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Förslaget till reviderade riktlinjer innebär att innehållet renodlas. Styrning 
som finns i lagar, föreskrifter, andra styrdokument eller avtal har till stora 
delar lyfts ut, i linje med riktlinjerna för styrdokument. 
 
I beredningen av ärendet finns en samstämmighet om att det inte i första 
hand är skarpare formuleringar som kommer att skapa en förbättring i 
arbetsmiljöarbetet, utan en dedikation från organisation att på varje 
organisationsnivå implementera och tillämpa riktlinjerna.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och bolag 
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 § 82 Dnr KS 2021/0473 
 

Information om Riktlinjer för arbetsanpassning 
och rehabilitering 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen om Riktlinjer för arbetsanpassning och 

rehabilitering till handlingarna. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Inger Lena Petersson, HR-strateg, informerar om att riktlinjen utvidgas till 
att bli en Riktlinje för arbetsanpassning och rehabilitering. Det har gjorts 
anpassningar till nya lagar och avtal. Riktlinjen kommer upp för beslut vid 
nästkommande personalutskott. 
 

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för arbetsanpassning och rehabilitering. 
Riktlinje för rehabilitering i Varbergs kommun, personalutskottet  
9 december 2015, § 55. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 83 Dnr KS 2021/0503 
 

Prioriteringar inför löneöversyn 2022 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. att fastställa arbetsgivarens förslag till prioriteringar i löneöversyn 

2022. 
 
Beslutet är taget enligt punkt 8.23 i nämndens delegationsordning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målen för 
verksamheten. Lönen ska stimulera till förbättringar av verksamhetens 
effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell och 
differentierad och avspegla uppnådda mål och resultat. Även 
förutsättningarna för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och 
anställningsvillkoren. 
 
I enlighet med centrala löneavtal, policy och riktlinjer för lönesättning i 
Varbergs kommun, avslutad lönekartläggning 2021, analys av lönebilden 
och med utgångspunkt i vägledande principer har personalkontoret i 
samråd med förvaltningschefer tagit fram förslag till prioriteringar inför 
löneöversyn 2022. 
 
De vägledande principerna är följande; 

• Verksamhetens behov 
• Tillgång/efterfrågan på kompetens 
• Möjlighet att behålla rätt kompetens 
• Rådande lönestruktur inom Varbergs kommun, i jämförelse med 

Hallands kommuner och riket. 
• Jämställdhetsperspektivet - vid värdering av arbetsuppgifter och 

prestationer ska lönepolitiken motverka osakliga löneskillnader 
mellan grupper som är att betrakta som likvärdiga samt 
löneskillnader mellan kvinnor och män som utför arbete som är att 
betrakta som lika. 

 
De yrkesgrupper som personalkontoret lyfter fram i prioriteringsförslaget 
inför löneöversyn 2022 är; 
 

• Kurator - Lågt löneläge i jämförelse med medianen i Halland och 
riket. 
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• Distriktssköterska - Lågt löneläge i jämförelse med medianen i 
Halland, behov av förändringar i rådande lönestruktur, tillgång och 
efterfrågan på kompetens. 

• Undersköterska hemtjänst - Lågt löneläge i jämförelse med 
medianlönen i Halland, verksamhetsbehov 

• Förrättningslantmätare - Lågt löneläge i jämförelse med gruppen 
fysiska samhällsplanerare i Varbergs kommun och i relation till 
riket, gruppen är mycket svårrekryterad och konkurrensutsatt. 

• Särskilt yrkesskickliga lärare med erfarenhet grundskola, 
gymnasieskola, lärare praktiska/estetiska ämnen grundskola, lärare 
särskola, lärare modersmål - Uppmärksamma lärare på grundskola 
och gymnasieskola ur lönespridnings- och 
personalförsörjningssynpunkt, brist på behöriga och legitimerade 
lärare, löneläget för lärare i praktiskt-/estetiska ämnen och lärare i 
modersmål är under medianvärdet i Hallandskommunerna, 
löneläget för lärare i särskola är under medianvärdet i riket, lärare 
grundskolans senare år, lärare särskola och slöjdlärare främst 
trä/metall är mycket svårrekryterade. 

 
Vid löneöversynen har framkommit att det förekommer osakliga 
löneskillnader mellan män och kvinnor inom yrkesgruppen 
dagbarnvårdare, vilket ska åtgärdas av förskole- och 
grundskoleförvaltningen inom ramen av tre år. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 22 oktober 2021. 
Prioriteringsförslag 2021. 
Lönepolitiska ställningstagande. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag Förvaltningschefer 

Personalkontoret 
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 § 84 Dnr KS 2021/0521 
 

Övrig fråga: Hur ska Varbergs kommun hantera 
de anställda som ännu inte vaccinerat sig? 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. anse frågan besvarad. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Vid personalutskottets sammanträde 7 oktober 2021 ställde Kent Norberg 
(S) fråga om hur Varbergs kommun ska hantera de anställda som ännu inte 
vaccinerat sig. 
 
Björn Linder, personaldirektör, svarar på frågan. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 85 Dnr KS 2021/0022 
 

Personaldirektören informerar 

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

Beskrivning av ärendet 
Björn Linder, personaldirektör, informerar om: 
 

• Vaccination inför säsongsinfluensa 
• Inbjudan till de medarbetare som har 25 års 

tjänst/förtroendeuppdrag eller mer i Varbergs kommun 
• Distansarbete - utgångspunkten är arbete är på vår arbetsplats, man 

kan jobba hemifrån utifrån verksamhetens behov- laget -jaget 
• Personalkontoret – personalomsättning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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