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Plats och tid Stadshus A, lokal Pulpeten, klockan 13-17.05. 

Beslutande Christofer Bergenblock (C), ordförande 

Jeanette Qvist (S), vice ordförande 

Hanna Netterberg (M) 

Morgan Börjesson (KD), § 26–33, till och med 16.54 

Kent Norberg (S) 

 

 

Övriga deltagare Charlotta Cellbrot, tillförordnad personaldirektör 

Sara Bengtsson, sekreterare 

Linda Berggren (S), vice ordförande, förskole- och grundskolenämnden, § 27 

Carina Uvenfeldt, förvaltningschef, förskole- och grundskoleförvaltningen, § 

27 

Lars Karlsson, administrativ chef, förskole- och grundskoleförvaltningen, § 

27 

Maria Wirén, utvecklingschef, förskole- och grundskoleförvaltningen, § 27 

Marcus Vahlström, HR-strateg, § 30 

Suzanna Klang, HR-strateg, § 31 

Jan Sjöstedt, förbundsdirektör, Räddningstjänsten Väst, § 32 

Mattias Norling, enhetschef, Räddningstjänsten Väst, § 32 

 

Utses att justera Hanna Netterberg (M) 

Sekreterare Sara Bengtsson Paragraf 26–34 

Ordförande Christofer Bergenblock (C) 

Justerande Hanna Netterberg (M) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 26  

 

Ändring av dagordning 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. godkänna ändring av dagordning enligt följande 

- extra ärende, Riktlinje för tjänstledighet utöver lag och avtal, 

tillkommer. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärende 
Personalutskottets dagordning för sammanträdet 12 maj 2021 ändras enligt 

ovanstående. 

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

 

 

 § 27 Dnr KS 2020/0660 

 

Dialogsamtal med förskole- och 

grundskolenämnden 

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 förskole- och grundskolenämnden bjudits in. Förskole- 

och grundskolenämnden företräds av Hanna Netterberg (M), ordförande, 

Linda Berggren (S), vice ordförande, Carina Uvenfeldt, förvaltningschef, 

Lars Karlsson, administrativ chef, och Maria Wirén, utvecklingschef. 

 

Styrkor som lyfts fram är att man har tagit ett systematiskt helhetsgrepp 

kring sjukskrivningarna och kommer att samverka mellan förvaltningen, 

HR-avdelningen och kommunhälsan för att minska sjukskrivningarna, att 

man idag har en hög andel behörig personal, samt att man från och med 

höstterminen 2021 kommer att införa pappersfri skolstart. 

 

Utmaningar framöver är tillgång till framgångsrika ledare och personal 

med behörighet/legitimation enligt skollagens krav. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 28 Dnr KS 2020/0660 

 

Förberedelser inför dialogsamtal med kultur- 

och fritidsnämnden 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. att vid dialogsamtal med kultur- och fritidsnämnden lägga särskild 

tonvikt vid följande frågor:  

 

- Framtidsförberedelser (till exempel hur man jobbar med 

kompetensförsörjning, digitalisering och nya arbetsmetoder)  

- Covidsituationen - påverkan på personalen. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet bjuder in kultur- och fritidsnämnden till dialogsamtal vid 

utskottets sammanträde 3 juni 2021. Diskussion förs kring vilka frågor som 

är särskilt viktiga att ta upp vid mötet.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 26 april 2021.  

Personalutskottet 16 maj 2019, § 28.  

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

 

 

 § 29 Dnr KS 2021/0055 

 

Avstämning - Bestämmelser om ersättningar 

och arvoden till förtroendevalda i Varbergs 

kommun 2023–2026 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen om ersättningar och arvoden till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Nämndsorganisationskommittén har givit personalutskottet i uppdrag att 

se över bestämmelserna om ersättningar och arvoden för förtroendevalda 

och därtill hörande tillämpningsanvisningar inför mandatperioden 2023 - 

2026.  

 

Arbetet är påbörjat för en första avstämning i personalutskottet 3 maj 2021.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 26 april 2021. 

Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Varbergs 

kommun 2019–2022. 

Tillämpningsanvisningar till bestämmelser om ersättningar och arvoden till 

förtroendevalda i Varbergs kommun 2019–2022. 

 

Övervägande 
Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda och 

tillämpningsanvisningar till bestämmelser om arvoden och ersättningar 

föreslås att slås samman till ett dokument.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Nämndsorganisationskommittén 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 30 Dnr KS 2021/0021 

 

Tertialrapport 2021 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen om Tertialrapport 2021 till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Marcus Vahlström, HR-strateg, informerar om personaldelen i 

tertialrapporten. Fokus i tertialrapporten är sjukfrånvaro, samt 

arbetsskador och tillbud. 

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

 

 

 § 31 Dnr KS 2021/0247 

 

Information om JÄMIX resultat för Varbergs 

kommun 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

2. att arbetet kring jämställdhet i arbetslivet (JÄMIX) ska 

återkopplas till personalutskottet under hösten. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Suzanna Klang, HR-strateg, informerar om resultaten från Jämix för 

Varbergs kommun. 

 

Styrkor och utmaningar i trend och nivå för Varbergs kommun 

• Styrkor: 

Ledningsgrupp 

• Kan förbättras: 

Lika chefskarriär 

Lönestruktur 

Heltidstjänster 

• Utmaningar: 

Uttag föräldradagar 

Avgångar 

Yrkesgrupper 

Långtidssjukfrånvaro 

Tillsvidareanställningar 

Aktivt arbete 

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

 

 

 § 32 Dnr KS 2021/0250 

 

Information om förutsättningarna för vår 

personal att ta uppdrag som 

beredskapsbrandmän inom räddningstjänsten 

Beslut 
Arbetsutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

2. att ge personalkontoret i uppdrag att återkoppla till personalutskottet i 

september om hur man gått vidare med frågan om 

beredskapsbrandmän. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Jan Sjöstedt, förbundsdirektör, och Mattias Norling, enhetschef, 

Räddningstjänst Väst, informerade om förutsättningarna för Varbergs 

kommuns personal att ta uppdrag som beredskapsbrandmän. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Personalkontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 33 Dnr KS 2021/0180 

 

Riktlinje för tjänstledighet utöver lag och avtal 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. anta Riktlinje för tjänstledighet utöver lag och avtal  

2. upphäva Riktlinjer för tjänstledighet utöver lagstadgad och 

kollektivavtalsreglerad ledighet, 17 november 2005, § 48, reviderad 7 

mars 2013, 10. 

 

Beslutet fattas med stöd av punkt 20 m i kommunstyrelsens 

delegeringsförteckning. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet gav 16 november 2020, § 77, personalkontoret i uppdrag 

att revidera Riktlinje för tjänstledighet utöver lagstadgad och 

kollektivavtalsreglerad ledighet.  

 

Tjänstledighet utöver lag och avtal är en personalpolitisk åtgärd som kan 

bidra till att öka kommunens attraktivitet och trygga behovet av strategisk 

kompetens. Med tjänstledighet i denna riktlinje avses ledighet utan lön. 

Det är inte någon rättighet att vara ledig från sin tjänst. Arbetsgivaren 

prövar om ledigheten kan ske utan olägenhet för verksamheten. En 

restriktiv hållning kan därför vara nödvändig under en kritisk period i 

verksamheten. Det är alltid verksamhetens intresse som måste sättas 

främst vid beslut om tjänstledighet i varje enskilt fall.  

 

Av nu gällande riktlinje framgår att tjänstledighet för arbete utanför 

Varbergs kommun samt tjänstledighet av annan orsak kan beviljas med 

maximalt ett år, exklusive uppsägningstid, och att tjänstledighet för att 

prova annat arbete inom Varbergs kommun beviljas med maximalt ett år 

eller så länge en tidsbegränsad anställning pågår. Av gällande riktlinje 

framgår även att tjänstledighet inte beviljas för att prova annan 

tillsvidareanställning inom samma yrke. 

 

Av reviderad riktlinje framgår att tjänstledighet för arbete utanför Varbergs 

kommun och tjänstledighet för annan ledighet kan beviljas med maximalt 

sex månader exklusive uppsägningstid. I särskilda fall kan tjänstledighet i 

dessa fall förlängas. Av reviderad riktlinje framgår vidare att tjänstledighet 

för att prova annan tillsvidareanställning inom kommunen kan beviljas 

inom samma eller annat yrke. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

Ett tillägg har gjorts om att tjänstledighet kan beviljas för 

samordningsprojekt på uppdrag av Varbergs kommun.  

 

Ett förtydligande har gjorts om att ansökan om ledighet ska delges 

arbetsgivaren tre månader före önskad ledighet.  

 

Ett tillägg har gjorts om att ansvarig chef hänvisas till beslut om önskad 

sysselsättningsgrad i det fall medarbetaren har önskemål om att fortsätta 

arbeta deltid. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 31 mars 2021. 

Riktlinje för tjänstledighet utöver lag och avtal. 

Central samverkan, 22 april 2021. 

Personalutskottet 15 april 2021, 21. 

Personalutskottet 16 november 2020, § 77. 

Riktlinjer för tjänstledighet utöver lagstadgad och kollektivavtalsreglerad 

ledighet, 17 november 2005, § 48, reviderad 7 mars 2013, § 10. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Samtliga nämnder och bolag 

Styrande dokument 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

 § 34 Dnr KS 2021/0022 

 

Personaldirektören informerar 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Charlotta Cellbrot, tillförordnad personaldirektör, informerar om: 

 

• Covid-19 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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