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Plats och tid Stadshus A, gröna rummet, klockan 13-18.15 

Beslutande Christofer Bergenblock (C), ordförande 

Morgan Börjesson (KD) 

Kent Norberg (S) 

 

 

Övriga deltagare Kristina Taremark, personaldirektör 

Sara Bengtsson, sekreterare 

Tobias Carlsson (L), ordförande servicenämnden, § 76 

Lennart Johansson (S), vice ordförande servicenämnden, § 76 

John Nilsson, förvaltningschef serviceförvaltningen, § 76 

Jaroslava Nilsson, HR-konsult, serviceförvaltningen, § 76 

Marcus Vahlström, HR-strateg, § 77–78 

Pauline Georgy, arbetsmiljösamordnare, § 79 

Mona Andersson, HR-strateg, § 80–81 

 

Utses att justera Morgan Börjesson (KD) 

  

Sekreterare Sara Bengtsson Paragraf 74–82 

Ordförande Christofer Bergenblock (C) 

Justerande Morgan Börjesson (KD) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 74 Dnr KS 2019/0480 

 

Hälsostrategi - avskrivning 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. återremittera ärendet, Hälsostrategi – avskrivning, till 5 december 

2019 för förtydligande av pågående arbete kring förebyggande och 

rehabiliterande insatser. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet har 7 november 2016, § 59, beslutat om en hälsostrategi 

för anställda i Varbergs kommun. Strategin beslutades gälla till och med 31 

december 2018. Personalutskottet har 16 maj 2019, § 33, beslutat att ge 

personalkontoret i uppdrag att revidera hälsostrategin.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 21 oktober 2019. 

Varbergs kommuns arbetsmiljö- och hälsopolicy, 18 november 2009. 

Arbetsmiljöarbete i Varbergs kommun, 13 juni 2016. 

Hälsostrategi för anställda i Varbergs kommun, 7 november 2016. 

Kommunstyrelsens personalutskott, 16 maj 2019, § 33. 

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

 

 

Ks pu § 75 Dnr KS 2019/0277 

 

Förberedelser inför nästa dialogsamtal med 

byggnadsnämnden 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. att vid dialogsamtal med byggnadsnämnden lägga särskild tonvikt vid 

följande frågor 

− jämställdhet 

− arbetsmiljö – lokaler 

− arbetsbelastning – ärendemängd och servicenivå. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet bjuder in byggnadsnämnden till dialogsamtal vid 

utskottets sammanträde 5 december 2019. Diskussion förs kring vilka 

frågor som är särskilt viktiga att ta upp vid mötet 

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

 

 

Ks pu § 76 Dnr KS 2019/0277 

 

Dialogsamtal med servicenämnden 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen från servicenämnden till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet kommer löpande att träffa samtliga nämnder för 

dialogsamtal. Inför personalutskottets möte bjuds nämndernas presidier 

och förvaltningschefer in till dialogsamtal. Till dagens möte har 

servicenämnden bjudits in. 

 

Servicenämnden företräds av Tobias Carlsson (L), ordförande, Lennart 

Johansson (S), vice ordförande, John Nilsson, förvaltningschef och 

Jaroslava Nilsson, HR-konsult. 

 

Styrkor som lyfts fram är att arbetet med sjukfrånvaron har visat resultat. 

Rutinen är att den sjukskrivne ska kontaktas tidigt och uppföljningssamtal 

genomförs redan efter fyra sjuktillfällen under en rullande 

tolvmånadersperiod. Framgångar uppmärksammas genom att nämnden 

och tjänstepersoner bjuder på tårta när någon gjort något extra bra och det 

gör att personalen känner sig uppskattade. För att stärka 

kompetensförsörjningen har man som målsättning att ta in en trainee till 

IT- och fastighetsavdelningen varje år. Nämnden och ledningsgruppen är 

ute på prao i verksamheterna under en hel arbetsdag varje år. Utmaningar 

framöver för nämnden är att behålla och rekrytera personal inom IT och 

fastighet. 

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

 

 

Ks pu § 77 Dnr KS 2019/0481 

 

Förändrad inriktning personaluppföljning 

Beslut 
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta 

 

1. godkänna en principiell inriktning för en mer tillitsbaserad 

personaluppföljning under perioden 2020–2023. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personal- och ekonomikontoren tar inför varje nytt budgetår fram 

uppföljningsanvisningar. Anvisningarna styr på vilket sätt nämnderna följs 

upp i samband med helårs-, delårs-, tertial- och månadsredovisningar. 

Inför 2020 års uppföljning av väsentliga personalförhållanden har 

diskussioner förts om inriktningen/förhållningssättet. I dessa diskussioner 

har möjligheter till en mer tillitsbaserad uppföljning lyfts. Personalkontoret 

föreslår att ett inriktningsbeslut fattas i syfte att successivt göra den 

centrala uppföljningsprocessen mer tillitsbaserad. 

 

Detta ärende gäller inte utformningen av anvisningar, utan den principiella 

inriktningen. 

 

Övervägande 
I Sverige har begreppet tillit och tillitsbaserad styrning utretts i den statliga 

utredningen Tillitsdelegationen under åren 2016–2018. Under 2018–2019 

har delegationen arbetat med att stödja statliga verksamheter att utveckla 

en mer tillitsbaserad styrning. Delegationens forskningsledare Louise 

Bringselius, Lunds universitet, har i en rapport den 1 september 2019 

beskrivit uppföljning utifrån ett tillitsperspektiv jämfört med ett mer 

traditionellt perspektiv. Om en verksamhet strävar efter att utvecklas mot 

att ge sin intressent mesta möjliga kvalitet eller värde behöver styrning och 

uppföljning i större utsträckning präglas av tillit till den som ska genomföra 

verksamheten. En uppföljning behöver i det sammanhanget ha större fokus 

på lärande, dialog och samarbete än kontroll, ansvarskrävande och 

detaljfokus. Ett tillitsbaserat uppföljningssätt innebär en delvis annan 

inriktning på uppföljningen och ett annat arbetssätt med 

uppföljningsresultatet. Samtidigt är det viktigt att poängtera att 

tillitsbaserad uppföljning bygger på att den som följs upp är tillitsvärdig. 

Under vissa förhållanden, eller i vissa frågor, kan det vara adekvat att växla 

över till ett mer ansvarskrävande eller kontrollerande förhållningssätt. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

I anslutning till att kommunfullmäktige har beslutat om strategiska 

målområden och prioriterade mål för perioden 2020–2023 har respektive 

nämnd beslutat om specifika nämndsmål. Kommunstyrelsen har 26 juni 

2019, § 155, formulerat målet att leda och samordna för måluppfyllelse. 

Kommunstyrelsen har konkretiserat detta genom att arbetet med att leda 

och samordna kommunkoncernens arbete ska ske på ett tillitsfullt sätt. 

 

Under mål- och inriktningsperioden 2016–2019 har det förekommit 

synpunkter från förvaltningarna på omfattning och upplägg av hur 

väsentliga personalförhållanden och personalpolitiska mål följs upp i 

Varbergs kommun. I samband med att en ny period med nya strategiska 

målområden inleds 2020, ges möjlighet till reflektion och vidareutveckling 

av arbetsformer och verksamhetsnytta i samband med uppföljning. Efter 

dialog med förvaltningarna föreslås därför en mer tillitsbaserad inriktning 

för uppföljning av väsentliga personalförhållanden och övriga 

personalrelaterade frågor. En tillitsbaserad uppföljning inom kommunen 

behöver bygga på mer dialog och förståelse för att lära och utvecklas. 

Centrala uppföljningar kommer behöva ha ett minskat fokus på detaljer och 

nyckeltal, för att kunna ge större möjlighet och ansvar till verksamheter att 

följa nyckeltal och förhållanden som är relevanta lokalt.  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 78  

 

Information om Personal- och 

kompetensförsörjning framskrivningsmodell 

2019 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen om Personal- och kompetensförsörjning 

framskrivningsmodell 2019 till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Marcus Vahlström, HR-strateg, informerar om personal- och 

kompetensförsörjning framskrivningsmodell 2019. Rekryteringsbehovet 

beror till största del på personalrörlighet, pension och volym. 

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

 

 

Ks pu § 79 Dnr KS 2019/0212 

 

Information om Rapport arbetsmiljö och hälsa 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen om Rapport arbetsmiljö och hälsa till 

handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Pauline Georgy, arbetsmiljösamordnare, informerar om Rapport 

arbetsmiljö och hälsa. Av rapporten framgår bland annat att 

kommunhälsan har genomfört en stor föreläsning 26 och 27 september 

2019 angående hot och våld och arbete pågår inom flera förvaltningar 

avseende lokala handlingsplaner. Det har efterfrågats om 

utbildningstillfällen kan ges även för medarbetare. Ett annat tema var 

hållbart arbetsliv för äldre. Aktuella sjukfrånvaromönster rapporterades. 

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

 

 

Ks pu § 80 Dnr KS 2019/0501 

 

Löneöversynsprocessen 2020 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. fastställa prioriteringar i löneöversyn 2020 i enlighet med 

personalkontorets promemoria, Prioriteringar i löneöversyn 2020, 

daterat 1 november 2019. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Löneöversynsprocessen utgår från några grundläggande principer. I 

kommunens lönepolicy står bland annat: ”Lönenivån ska bidra till en 

tryggad personalförsörjning på kort och lång sikt, med den kompetens som 

verksamheten behöver. Vid värdering av arbetsuppgifter och prestationer 

ska lönepolitiken motverka osakliga löneskillnader mellan likvärdiga 

grupper samt mellan kvinnor och män som utför arbete, som är att betrakta 

som lika eller likvärdiga”. 

 

Lönen: 

• bestäms av arbetets innehåll, utbildningskrav, svårighetsgrad, 

befogenheter och ansvar, samt medarbetarens kompetens och 

prestation. 

• ska göras tydlig för medarbetaren genom de regelbundna 

medarbetar och löne-/bedömningssamtal som chefen ska 

genomföra med varje medarbetare. 

• bidrar till intern personalrörlighet utan att orsaka en lönemässig 

konkurrens mellan likartade verksamheter. 

• påverkas av löneläget hos andra arbetsgivare på orten och i 

regionen. 

• regleras normalt vid avtalsenliga löneöversyner mellan parterna 

eller vid stora omorganisationer och vid nyanställningar. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående har följande principer varit vägledande 

vid förslag till prioritering av särskilda lönesatsningar för 2020: 

• lönenivån i förhållande till lönenivån i den arbetsvärderingsbox där 

befattningen ingår. 

• lönenivån i Varbergs kommun i jämförelse med lönenivån för 

motsvarande befattningar i övriga Hallands kommuner. 

• de rekryteringssvårigheter för de prioriterade grupperna som 

beskrivits av berörda förvaltningsledningar. För några av årets 

prioriterade grupper, främst i de tekniska yrkesgrupperna, finns en 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

särskilt hård konkurrens om arbetskraften även från det privata 

näringslivet.  

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 29 oktober 2019. 

Kommunstyrelsens personalutskott 27 november 2017, § 75. 

Uppföljning prio i löneöversyn 2019. 

Promemoria, Prioriteringar i löneöversyn 2020, daterat 1 november 2019. 

 

Övervägande 

Jämställdhetsjusteringar 

Den lönekartläggning som genomförts av personalkontoret efter avslutad 

löneöversyn 2019 påvisar att inga jämställdhetsjusteringar behöver göras 

på gruppnivå i samband med löneöversyn 2020. Några oförklarade 

löneskillnader på individnivå är identifierade och aktuella chefer är 

informerade om att dessa skillnader behöver hanteras inom ordinarie ram 

för löneöversyn.  

 

Övriga prioriterade grupper 

I beslut om prioriteringar i löneöversyn 2018, beslutade Personalutskottet 

den 27 november 2017, § 75, om två treåriga lönesatsningar för grupperna 

förskollärare och fritidspedagoger då lönerna för dessa yrkesgrupper låg 

under medianvärdet i samma arbetsvärderingsbox. Effekten av satsningen 

för fritidspedagoger nåddes redan efter två år, och intentionen med 

satsningen för den gruppen anses därmed var fullbordad. För gruppen 

förskollärare kvarstår fortfarande behov av satsning. En grupp som 

omfattades av löneöversyn 2019 är social omsorgshandläggare, där ingen 

av de tre vägledande prioriteringsprinciperna har nåtts; skillnaden mellan 

likvärdiga arbeten har inte minskat, yrkesgruppens löneläge ligger 

fortfarande under medianen i Halland samt att det syns en något högre 

personalomsättning i gruppen än genomsnittet, vilket tyder på 

rekryteringssvårigheter. Alltså kvarstår prioriteringsbehovet för denna 

grupp. 

 

De grupper som personalkontoret tillsammans med 

förvaltningsledningarna lyfter fram i prioriteringsförslaget inför 2020 års 

löneöversyn är därför följande: 

 

• Förskollärare, år 3 av 3 av beslutad prioritering 2018 

• Social omsorgshandläggare ekonomiskt bistånd, svårrekryterad 

grupp med lågt löneläge både i förhållande till kommunens 

arbetsvärdering och i jämförelse med övriga Hallandskommuner  

• Förskolerektorer, lågt löneläge i jämförelse med övriga 

Hallandskommuner 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

• Ingenjörer och projektledare inom fastighet, där främsta skäl är 

rekryteringssvårigheter och ökat marknadstryck 

• Systemtekniker och utvecklare inom IT, där främsta skäl är 

rekryteringssvårigheter och ökat marknadstryck. Gruppen IT-

utvecklare ligger också under medianlön i arbetsvärderingsboxen. 

• Landskapsarkitekter, lågt löneläge i förhållande till kommunens 

arbetsvärdering men också rekryteringssvårigheter 

• GIS-ingenjörer/-utvecklare/-samordnare med lågt löneläge både i 

förhållande till kommunens arbetsvärdering och i jämförelse med 

övriga Hallandskommuner. 

 

I personalkontorets förslag till prioriteringar har hänsyn inte tagits till 

befattningar med bara någon enstaka eller ett fåtal medarbetare, då 

bedömningen görs att utrymmet i årets löneöversyn medger justeringar av 

enstaka befattningar eller mycket små grupper inom förvaltningarnas 

ordinarie löneöversynsutrymme. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Förvaltningschefer 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 

Ks pu § 81 Dnr KS 2017/0360 

 

Förlängning av hyresavtal angående 

förmånscyklar 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. förlänga hyresavtalsperioden med Lan Assistans Sweden AB avseende 

förmånscyklar med ett år, från och med 1 december 2019 till och med 

30 november 2020. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
I december 2016 träffades ett avtal mellan Varbergs kommun och Lan 

Assistans Sweden AB om förmånscyklar för kommunens medarbetare. 

Avtalet avsåg perioden 1 december 2016 till och med 30 november 2019.  

Enligt avtalet finns en möjlighet att i anslutning till avtalsperioden förlänga 

avtalet med ett år. En förlängning kan göras upp till tre gånger. Varbergs 

kommun har nu att ta ställning till om avtalet ska förlängas. 

 

Ärendet har beretts av personalkontoret. 

 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 21 oktober 2019. 

Tjänsteskrivelse om utvärdering av avtalet om förmånscykel som 

personalförmån i Varbergs kommun, 15 oktober 2019. 

 

Övervägande 
Personalkontoret föreslår att kommunstyrelsens personalutskott förlänger 

det nuvarande avtalet med ett år. 

 

Förmånscykel som personalförmån bedöms vara en attraktiv 

personalförmån. Intresset från medarbetare har varit stort vid samtliga 

omgångar med erbjudande. Under tre år har drygt 1 100 förmånscyklar 

tecknats av medarbetare och förtroendevalda inom kommunens nämnder 

och bolag.  

 

Cykel som personalförmån bedöms även vara i linje med de målsättningar 

kommunen har om ekologisk hållbarhet. En resevaneundersökning som har 

gjorts bland kommunens medarbetare under våren 2019 har visat att god 

tillgång till bra cyklar kan leda till att medarbetare väljer cykel framför bil 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Kommunstyrelsens personalutskott 2019-11-07 13 
   

 

  

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

vid kortare resor. När det gäller förmånscykeln finns en möjlighet att 

påverka klimatet positivt i såväl tjänsterelaterat som privat resande. 

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

 

 

Ks pu § 82  

 

Personaldirektören informerar 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 

 

1. lägga informationen till handlingarna. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Kristina Taremark, personaldirektör, informerar om innehållet i 

kommande månadsrapport. Sjukfrånvaron visar en sjunkande trend, 

frisknärvaron ökar, antalet timavlönade minskar och sysselsättningsgraden 

har ökat. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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