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Plats och tid Sammanträdesrum B3, klockan 9-12.40 

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

 

Övriga deltagare Jan Hellqvist, avdelningschef 
Sara Bengtsson, sekreterare 
Eva Pehrsson Karlsson (C), ordförande utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden, § 13 
Maria Gustafsson, förvaltningschef utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen, § 13 
Elin Isaksson, HR-konsult utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen,  
§ 13 
Suzanna Klang, HR-strateg, § 15 
Richard Hammar, HR-strateg, § 17 
Marcus Vahlström, HR-strateg, § 18 
Therese Lindén, hållbarhetsstrateg, § 18 
Kristina Taremark, personaldirektör, § 20 
Carl Bartler, kommundirektör, § 20 
 

Utses att justera Morgan Börjesson (KD) 

Sekreterare Sara Bengtsson Paragraf 13–21 

Ordförande Christofer Bergenblock (C) 

Justerande Morgan Börjesson (KD) 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 13 Dnr KS 2019/0277 
 

Dialogsamtal med utbildnings- och 
arbetsmarknadsnämnden 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. lägga informationen från utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 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 utbildnings- 
och arbetsmarknadsnämnden bjudits in. 
 
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden företräds av Eva Pehrsson 
Karlsson (C), ordförande, Jeanette Qvist (S), vice ordförande, Maria 
Gustafsson, förvaltningschef, och Elin Isaksson, HR-konsult. 
 
Styrkor som lyfts fram är att man har en låg sjukfrånvaro och 
målsättningen är maximalt fem procent sjukfrånvaro. Förvaltningen 
kommer fortsätta att arbeta för ett närvarande och strukturerat ledarskap. 
Förvaltningens chefer är måna om sin personal och om långvarig stress 
uppstår är cheferna noggranna med att avlasta och omprioritera för 
medarbetarna. Samtliga chefer har gått utbildning i systematiskt 
arbetsmiljöarbete, rehabilitering och arbetsrätt under 2019. 
 
Utmaningar framöver för nämnden är att möjliggöra för äldre medarbetare 
att arbeta längre, säkerställa bra och systematisk introduktionsperiod för 
lärare som är nya i yrket, säkerställa bra introduktionsperiod för 
nyanställda i kommunen och systematisera hur Peder Skrivares skola 
arbetar med och tar emot VFU-studenter, det vill säga verksamhetsförlagd 
utbildning.  
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 14 Dnr KS 2019/0277 
 

Förberedelse inför nästa dialogsamtal med 
förskole- och grundskolenämnden 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. att vid dialogsamtal med förskole- och grundskolenämnden lägga 

särskild tonvikt vid följande frågor: 
− sjukfrånvaro 
− hälsofrämjande arbete 
− arbetsmiljöfrågor, till exempel våld, hot och påtryckningar. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Personalutskottet bjuder in förskole- och grundskolenämnden till 
dialogsamtal vid utskottets sammanträde 2 april 2020. Diskussion förs 
kring vilka frågor som är särskilt viktiga att ta upp vid mötet. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 15 KS 2020/0179 
 

Information och diskussion om jämställdhet 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. ge personalkontoret i uppdrag att ta fram en strategi om hur 

kommunen ska uppnå bättre resultat inom de olika delområdena i 
nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, JÄMIX 

2. att förslag till strategin ska vara klar inför personalutskottets 
sammanträde i maj. 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
Suzanna Klang, HR-strateg, informerar om kommunens pågående arbete 
kring jämställdhet i arbetslivet och behovet av tydligare styrning och 
resultatuppföljning. Vidare redogörs för nuvarande styrdokument inom 
området samt parametrarna i nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, 
JÄMIX. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Protokollsutdrag: Personalkontoret 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 16  
 

Information - Månadsrapport 

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

Beskrivning av ärendet 
Sjukfrånvaron visar på en marginell förbättring gentemot december. 
Trenden går åt rätt håll. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 17  
 

Information om pågående aktiviteter inom 
personal- och kompetensförsörjning 

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

Beskrivning av ärendet 
Richard Hammar, HR-strateg, informerar om pågående aktiviteter inom 
personal- och kompetensförsörjning. Fem huvudstrategier med 
sammanlagt 13 huvudaktiviteter som i sig innehåller en stor mängd 
underaktiviteter har arbetats fram under 2019 med alla HR, 
personalcheferna i bolagen och personalkontorets personal. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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 § 18 Ks 2018/0228 
 

Information om klimatväxlingsprogram 

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

Beskrivning av ärendet 
Marcus Vahlström, HR-strateg, och Therese Lindén, hållbarhetsstrateg, 
informerar om klimatväxlingsprogram. 
 
Modell för att nå hållbara tjänsteresor: 

• styrning hur man ska resa hållbart i arbetet 
• incitament och styrmedel för att understödja riktlinjerna för 

tjänsteresor 
• klimatväxling - ekonomisk styrning 
• beteendeförändring - underlätta så det blir lätt att göra rätt 
• en paketering som skapar förutsättningar för ett gott resultat med 

fler hållbara tjänsteresor. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 19 Dnr KS 2019/0395 
 

Ändring av mötesdatum i maj 

Beslut 
Personalutskottet beslutar 
 
1. hänskjuta frågan till sammanträdet i april för att se om det är aktuellt att 

ändra datum för sammanträde i maj 2020. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Beskrivning av ärendet 
På grund av krock med annan verksamhet behöver personalutskottets 
sammanträde i maj 2020 flyttas till nytt datum. 
 

Beslutsunderlag 
Beslutsförslag 5 mars 2020. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 20  
 

Information om Coronavirus 

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

Beskrivning av ärendet 
Carl Bartler, kommundirektör, och Kristina Taremark, personaldirektör, 
informerar om läget gällande Coronavirus. Varbergs kommun följer aktivt 
händelseutvecklingen gällande utbrottet av coronavirus. Risken för allmän 
smittspridning i Sverige bedöms i nuläget som mycket hög. I Sverige är 
det Folkhälsomyndigheten som ansvarar för smittskyddsfrågor, men 
Varbergs kommun följer förstås aktivt händelseutvecklingen globalt och 
lokalt. Kommunen agerar utifrån ansvariga myndigheters 
rekommendationer och arbetar i samverkan med halländska kommuner 
och myndigheter. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
 § 21  
 

Personaldirektören informerar 

Ingen information ges under punkten. 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
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