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Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, klockan 08.30-11.30 

Beslutande Anne Tano (M), ordförande 

Ewa Klang (S), vice ordförande 

Harald Lagerstedt (C) 

Tobias Carlsson (L) 

Ulla Svenson (S) 

 

 

Övriga deltagare Kristina Taremark, personaldirektör, § 1, 2, 3, 7, 8 

Mona Andersson, sekreterare 

Tore Paulsson, avdelningschef, § 2, 4, 5 

Jens Otterdahl Holm, redovisningschef, § 2 

Ann-Christine Rosengren, personalstrateg, § 4, 5 

Suzanna Klang, personalstrateg, § 6 

Carina Falk, personalstrateg, § 6 

Pauline Arvidsson, praktikant, § 8 

Ulla Reideman, personalstrateg, § 10 

 

 

Utses att justera Harald Lagerstedt (C) 

  

Sekreterare Mona Andersson Paragraf 1-12 

Ordförande Anne Tano (M) 

Justerande Harald Lagerstedt (C) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 1 Dnr KS 2018/0131 
 

Ersättning till röstmottagare vid 2018 års val 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1.     fastställa de nya arvodena enligt valnämndens förslag. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark informerar om valnämndens förslag till valarvoden vid 
2018 års val. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Prot. utdrag: Valnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 2 Dnr KS 2018/0023 
 

Digital lösning (app) för friskvårdsbidrag 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1.     godkänna informationen och ge arbetsgivaren i uppdrag att gå vidare   
        med införandet av en digital lösning för friskvård. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark informerar tillsammans med Tore Paulsson och Jens 
Otterdahl Holm om att Kommunledningskontoret har för avsikt att för-
ändra hanteringen kring friskvård för anställda i syfte att förenkla för både 
anställda och chefer. Friskvårdsbidraget föreslås hanteras och 
administreras via en digital lösning som friskvårdsleverantören ansluter sig 
till. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
Prot. utdrag:  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 3 Dnr KS 2018/0132 
 

Ändring av handlingsplan alkohol och droger 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1.     uppdra åt personalkontoret att göra föreslagen ändring i handlings- 
        planen.           
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark informerar om en mindre ändring i handlingsplan för 
alkohol och droger. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Prot. utdrag: Personalkontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 4 Dnr KS 2018/0133 
 

Översyn av befintligt flextidsavtal 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1.    godkänna informationen om genomförd redigering av gällande flextids- 
       avtal och föreslagen översyn av normalarbetstiderna i flextidsavtalet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Ann-Christine Rosengren och Tore Paulsson informerar om genomförd  
redigering av befintligt flextidsavtal när det gäller arbetstid för 
kontorspersonal i centraladministrationen dag före helgdag eller 
lätthelgdag. 
 
En översyn av de normalarbetstider som idag framgår av flextidsavtalet 
föreslås också ske senare under 2018. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Prot. utdrag:  

 
 
 
  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsens personalutskott 2018-02-12 6 
   

 

  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 5 Dnr KS 2017/0550 
 

Information om förslag till heltidsplan för 
Varbergs kommun 

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

Beskrivning av ärendet 
Ann-Christine Rosengren och Tore Paulsson informerar om förslaget till 
heltidsplan för Varbergs kommun. Förslaget är förhandlat med Kommunal 
enligt MBL § 11. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
Prot. utdrag:  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 6 Dnr KS 2018/0134 
 

Information om utkast kommande personal- och 
hälsobokslut 

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

Beskrivning av ärendet 
Suzanna Klang och Carina Falk redogör för förslaget till personal- och 
hälsobokslut 2017 och inhämtar synpunkter från PU. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
Prot. utdrag:  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 7 Dnr KS 2018/0135 
 

Information om universellt utformade 
arbetsplatser 

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

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark redogör för ett ESF-projekt om Universellt utformade 
arbetsplatser som initierats av SSR tillsammans med Funktionsrätt Sverige, 
Vasakronan, Sveriges Företagshälsor och Randstad.  
 
Projektets verksamhet ska inriktas på insatser och aktiviteter som ökar 
kunskaperna om hur fysisk och psykosocial arbetsmiljö samspelar med 
rekrytering, kompetensförsörjning och arbetsorganisation. På så sätt kan en 
inkluderande arbetsmiljö skapas på arbetsplatser. 
 
Varbergs kommun är deltagare i projektet och har anmält 40 arbetsplatser. 
Utbildning kommer att erbjudas på plats i Varberg i de fyra olika 
modulerna som projektet omfattar. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
Prot. utdrag:  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 8 Dnr KS 2016/0181 
 

Information om arbetsmiljö- och hälsorapport 

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

Beskrivning av ärendet 
Pauline Arvidsson och Kristina Taremark redogör för den senaste arbets-
miljö och hälsorapporten. En lägesrapport ges om arbetsmiljöinsatser och 
dess effekter i riket. I Varbergs kommun har den totalt sjukfrånvaron under 
de senaste 12 månaderna minskat med 0,2 % jämfört med samma 
mätperiod förra året. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
Prot. utdrag:  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 9 Dnr KS 2018/0136 
 

Information om rekryteringar 2018–2019 

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

Beskrivning av ärendet 
Jan Hellkvist informerar om utmaningar inom rekryteringsområdet de 
närmaste åren. Kommunen växer med i genomsnitt 80 anställda per år och 
vi är samtidigt mitt inne i en kraftig generationsväxling.  Många 
chefsrekryteringar på högre nivåer kommer att bli aktuella. Därför 
diskuteras att stärka personalkontoret med en erfaren chefsrekryterare 
under en begränsad tid.  
 
PU är positiva till att anställa en chefsrekryterare för begränsad tid, samt 
att i tillägg upphandla en extra search-tjänst som kan användas vid behov.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
Prot. utdrag:  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 10 Dnr KS 2018/0137 
 

Information om årsredovisning personal 2018 

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

Beskrivning av ärendet 
Ulla Reideman Herolf redogör för innehållet i årsredovisning 2018 
avseende personal inom KS förvaltning. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
 
 
Prot. utdrag:  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 11 Dnr KS 2018/0138 
 

Information om aktuella styrdokument 

Beslut 

Personalutskottet beslutar 
 
1.     flytta informationen om riktlinjer för bisyssla till nästa sammanträde. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Ks pu § 12 Dnr KS 2017/0674 
 

PU:s sammanträde 26 mars flyttas 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1.    flytta sammanträdet den 26 mars till den 19 mars, klockan 08.30-12.00 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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