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Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, klockan 08.30-11.30 

Beslutande Anne Tano (M), ordförande 

Ewa Klang(S), vice ordförande 

Tobias Carlsson (L) 

Ulla Svenson (S) 

 

Övriga deltagare Kristina Taremark, personaldirektör, § 18 

Mona Andersson, sekreterare, § 14, 15, 16 

Suzanna Klang, personalstrateg, § 13 

Carina Falk, personalstrateg, 13 

 

Utses att justera Ewa Klang (S) 

Sekreterare Mona Andersson Paragraf 13-18 

Ordförande Anne Tano (M) 

Justerande Ewa Klang (S) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 13 Dnr KS 2018/0166 
 

Personal- och hälsobokslut 2017 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 
 
1. godkänna Varbergs kommuns personal- och hälsobokslut för år 2017. 

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

Beskrivning av ärendet 
Suzanna Klang och Carina Falk redogjorde för hälsobokslut 2017.  

Personalkontoret har för verksamhetsår 2017 sammanställt ett särskilt 
personal- och hälsobokslut som redovisar kommunens personalpolitik, 
statistik över personalens sammansättning, sysselsättningsgrad, frisk-
närvaro och sjukfrånvaro, könsfördelning och så vidare. Personal- och 
hälsobokslutet kommer redovisas i kommunfullmäktige i samband med 
årsredovisning 2017. 
 

Beslutsunderlag 
HR-avdelningens beslutsförslag 13 mars 2018. 

Personal- och hälsobokslut 2017, Varbergs kommun. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Ekonomikontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 14 Dnr KS 2018/0167 
 

Revidering av befintliga riktlinjer för bisyssla 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. godkänna reviderade riktlinjer för bisyssla. 

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

Beskrivning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Landsting har i Cirkulär 2017:50 förtydligat 

regelverket för arbetsgivarens hantering av medarbetares bisyssla. En 

arbets-givare har enligt vissa förutsättningar möjlighet att förbjuda en 

bisyssla med stöd av AB § 8 eller 7 § eller LOA. Däremot behöver en bisyssla 

inte godkännas av arbetsgivaren. Arbetsgivaren ska känna till att 

medarbetaren har en bisyssla och har möjlighet att förbjuda den om det 

krävs. Arbets-givaren ska få den information som är nödvändig för att 

bedöma bisysslan och dess omfattning. Om en bisyssla formellt godkänns 

så finns risk för onödiga diskussioner om den ökar i omfattning och 

varaktighet. 

 

Med anledning av SKL:s rekommendationer om att inte formellt godkänna 

en bisyssla föreslås förändringar i Varbergs kommuns riktlinjer för bisyssla 

enligt bilaga. Förändringarna innebär att en bisyssla, som inte förbjuds av 

arbetsgivaren, inte formellt godkänns utan är att betrakta som tillåten 

under de förutsättningar och med den omfattning som arbetstagaren har 

anmält. 

 

Beslutsunderlag 
HR-avdelningens beslutsförslag 19 mars 2018. 

Riktlinjer för bisyssla i Varbergs kommun. 

 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga chefer i Varbergs kommun 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 15 Dnr  KS 2018/0213 
 

Information om rapport lönekartläggning 2017 

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

Beskrivning av ärendet 
Mona Andersson informerar om rapporten Lönekartläggning 2017 och det 
resultat som kartläggningen uppvisat. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 16 Dnr KS 2018/0214 
 

Information om - förslag om förändrade 
skatteregler för hälso- och sjukvårdsförmåner 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1.      godkänna informationen. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
Mona Andersson informerar om att i ett regeringsförslag föreslås att 
skattefriheten för privat hälso- och sjukvård ska slopas från den 1 juli. 
Beslut kommer att tas i vår. 
 
Detta innebär att Varbergs kommun, om beslut tas i frågan i enlighet med 
förslaget, måste dra tillbaka personalförmånen som ger möjligheten till 
synfelskorrigering med hjälp av bruttolöneavdrag. Övriga planerade hälso- 
och sjukvårdsförmåner i kommunen läggs på is i avvaktan på beslut. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 17 Dnr KS 2018/0215 
 

Information om genomgång av styrdokument 

- Alkohol vid representation 

- Tjänsteresor, riktlinjer 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1.      ge personalkontoret i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till ny rikt- 
         linje för alkohol vid representation, som är tydligare och mer  
         restriktiv. 
 
2.      ge personalkontoret i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till en samlad 
          riktlinje som ersätter de båda nuvarande riktlinjerna för tjänste- 
          resor samt trafiksäkerhet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 

Beskrivning av ärendet 
En genomgång görs av styrdokumenten ”Alkohol vid representation” och 
”Tjänsteresor, riktlinjer”. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 18 Dnr KS 2017/0087 
 

Svar på motion om ökat friskvårdsbidrag 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1.       att ärendet ska förberedas och tas upp vid nästa PU-sammanträde.      
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark informerar om den motion som SD inkom med förra 
våren om en ökning av friskvårdsbidraget till 2000 kronor. Motionen har 
hamnat mellan handläggare och är därför under bearbetning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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