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§ 34.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att godkänna föredragningslistan med föreslagen ändring.
Sammanfattning
Ärende nr 5 Informationsärende: Jobbsprånget föreslås utgå.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-08-24.
Paragrafen är justerad
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§ 35.

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att jämte ordföranden utse Suzanne Frank (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2017-09-05.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott beslutar
att jämte ordföranden utse Suzanne Frank (M) att justera protokollet samt
att justering sker 2017-09-06.
Paragrafen är justerad
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§ 36.

Informationsärende: SKL-projekt minskad användning av bemmaningsoch hyrpersonal
Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Pontus Juhlin, HR-chef hälso- och sjukvården, presenterade hur nuläget ser ut inför att
Region Kronoberg ska vara oberoende av inhyrd personal senast 2019.
Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade 2017-06-22 beslut att revidera tidplanen och
tidigarelägga utfasningen av inhyrd personal enligt följande tidtabell:
- 1 september 2017: Hyroberoende av allmänsjuksköterskor
- 1 september 2017: Halvering av antalet inhyrda läkare i allmänmedicin
- 1 februari 2018: Hyroberoende av specialistsjuksköterskor
- 1 september 2018: Hyroberoende av läkare, förutom specialister i allmänmedicin
- 1 januari 2019: Hyroberoende av läkare i allmänmedicin
Det finns möjlighet för verksamheter att söka dispens hos hälso- och
sjukvårdsdirektören för avrop som avviker från utfasningsplanen.
Vuxenpsykiatrin kommer att vara hyroberoende gällande läkare från och med 2017-1001.
Samtal om att snabba på processen med att bli oberoende av hyrpersonal pågår med
länen i södra Sverige. Regionstyrelsens personalutskott önskar en redovisning av hur
detta arbete fortskrider på nästa sammanträde 2017-10-10.
Yttrande
Anna Fransson (S), Roland Gustbée (M), Yngve Filipsson (L), Suzanne Frank (M) och
Eva Johnsson (KD) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 37.

Informationsärende: Informationskampanj om arbetet med
hyroberoende
Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Mathina Mölstad, kommunikationsstrateg, presenterade den kommande kampanjen
hyroberoende vård. Kampanjen kommer löpa under vecka 36-38 och vara synlig på:
- Informationsytor ”på stan”
- Skärmar i stadsbussar
- Skärmar i mataffär
- Annons i dagspress
- Annons på facebook
- Väntrum (poster och TV-skärmar)
- Interna kanaler som intranät, nyhetsbrev m.m.
Syftet med kampanjen är att skapa kunskap om förändringen, förståelse för varför den
görs och bygga upp ett förtroendekapital som kan omvandlas till tålamod när det blir
stökigt i vården under en period.
Yttranden
Roland Gustbée (M), Anna Fransson (S) och Eva Johnsson (KD) yttrade sig under
ärendets behandling.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad
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§ 38.

Informationsärende: Uppföljning löneöversyn 2017
Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Utfall per fack:
- Vårdförbundet 3,3% i snitt. Grupper av specialistsjuksköterskor har fått mer.
- Vision 2,7%
- Kommunal 2,7%
Läkarnas avtal kommer vara klart i oktober.
Personalutskottets ledamöter önskar en redovisning av bakgrunden till de
prioriteringar som gjorts inom de olika grupperna i årets lönerevisionen på nästa
sammanträde 2017-10-10.
Yttranden
Anna Fransson (S), Eva Johnsson (KD), Robet Olesen (S) och Yngve Filipsson (L)
yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Paragrafen är justerad

Page 8 of 25

Protokoll
Datum: 2017-08-29

§ 39.

Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan 17RK1321

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott rekommenderar regionstyrelsen besluta
att fastställa Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan.
Sammanfattning
En rekryteringsprognos för den närmaste tioårsperioden med tillhörande handlingsplan
har arbetats fram.
Rekryteringsprognosen visar en rad nyckeltal avseende antal tillsvidareanställda,
åldersstruktur, kommande pensionsavgångar och personalomsättning, dels på totalnivå
för Region Kronoberg i sin helhet, dels per personalgrupp och yrkeskategori.
Rekryteringsprognosen är till för att synliggöra och tydliggöra
rekryteringsförutsättningarna och relevanta nyckeltal, för att underlätta identifieringen av
relevanta målgrupper för våra marknadsföringsinsatser och konkretisera åtgärdsbehovet
av ytterligare insatser i syfte att underlätta kompetensförsörjningen på både kort och lång
sikt. Kompetensförsörjningsplanen inleds med rekryteringsprognos och analys av
respektive personalgrupp och avslutas med en handlingsplan med målgruppsanalys. I
bilaga 1 återfinns sammanställning över antalet utbildningsplatser i ett urval av för
Region Kronoberg centrala utbildningar. I bilaga 2 återfinns definitioner av nyckeltal.
Rekryteringsprognosen visar att de främsta bristgrupperna är och kommer att vara
Specialist- och överläkare, Sjuksköterska grund, Sjuksköterska specialist och Medicinska
sekreterare. På sikt befaras också en brist på grupperna Kock och
Undersköterska/skötare.
Yttranden
Anna Fransson (S), Robert Olesen (S), Roland Gustbée (M) och Magnus Carlberg (S)
yttrande sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott rekommenderar regionstyrelsen besluta
att fastställa Rekryteringsprognos 2017-2026 med handlingsplan.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Rekryteringsprognos 2017-2026
Rekryteringsprognos 2017-2026
Paragrafen är justerad
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§ 40.

Bonus för rekrytering av vårdpersonal 17RK1594

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att Folktandvården i Region Kronoberg får genomföra ett projekt med bonus i samband
med rekrytering av tandläkare under perioden 2017-09-01–2018-08-31
att medel till projektet tas ur Folktandvårdens budget samt
att utvärdering ska ske efter denna period.
Sammanfattning
För att hitta nya rekryteringsvägar för tandläkare ska redan anställd personal inom
Folktandvården i Region Kronoberg uppmuntras att medverka i arbetet med att rekrytera
nya tandläkare. Den medarbetare som tipsar om en tandläkare som anställs, får en bonus
på 15 000 kr efter det att den nyanställde tandläkaren har arbetat i nio månader. Bonus
betalas ut för rekrytering av allmäntandläkare samt specialisttandläkare med svensk
legitimation och som har minst ett års erfarenhet. Bonus gäller inte vid rekrytering av
nyexaminerad personal.
Folktandvården vill genomföra detta projekt under perioden 2017-09-01–2018-08-31.
Efter denna period ska projektet utvärderas och ställningstagande ske om eventuell
fortsättning.
Yrkanden
Suzanne Frank (M) yrkar bifall till ordförandes förslag till beslut.
Yttranden
Suzanne Frank (M) och Robert Olesen (S) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott beslutar
att Folktandvården i Region Kronoberg får genomföra ett projekt med bonus i samband
med rekrytering av tandläkare under perioden 2017-09-01–2018-08-31
att medel till projektet tas ur Folktandvårdens budget samt
att utvärdering ska ske efter denna period.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Bonus för rekrytering av vårdpersonal
Beslutsunderlag: Bonus i samband med rekrytering av tandläkare
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Paragrafen är justerad
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§ 41.

Heltid 17RK1595

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att från och med 2018-01-01 ska grundprincipen vara att alla nya tillsvidareanställningar i
Region Kronoberg ska vara på heltid,
att avsteg från denna princip ska kunna ske enligt överenskommelse på den sökandes
initiativ,
att uppdra åt regiondirektören att föra dialog med samtliga fackliga organisationer inför
genomförande,
att bereda förslag till handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka tillsammans med samtliga fackliga organisationer samt
att uppdraget löpande återrapporteras till regionstyrelsens personalutskott.
Sammanfattning
Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är
avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer
jämställt samhälle.
I samtliga centrala löneavtal som tecknades under 2017 står det att arbetsgivaren bör
verka för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta heltid och att
anställning på heltid ska vara det normala vid nyanställning. Utöver detta kom
Kommunalarbetarförbundet och SKL överens om att tillsvidareanställning på heltid ska
vara det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare i högre
utsträckning ska arbeta heltid. Alla arbetsgivare ska ha en plan för hur andelen
medarbetare som arbetar heltid ska öka. Planen ska finnas på plats senast 2017-12-31 och
utgöra en utgångspunkt för det fortsatta arbetet med årlig avstämning fram till 2021-0531. Planen ska utarbetas tillsammans med lokala företrädare för
Kommunalarbetarförbundet.
Yrkande
Yngve Filipsson (L) lämnar följande ändringsyrkande:
att från och med 2018-01-01 ska grundprincipen vara att alla nya tillsvidareanställningar i
Region Kronoberg ska vara på heltid,
samt följande tilläggsyrkande:
att avsteg från denna princip ska kunna ske enligt överenskommelse på den sökandes
initiativ.
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Robert Olesen (S) lämnar följande ändringsyrkande:
att uppdra åt regiondirektören att föra dialog med samtliga fackliga organisationer inför
genomförande.
Ajounering
Ordförande ajounerar mötet kl 10:30 och kl 10:45 för överläggning.
Beslutsgång
När mötet återupptas kl. 10:50 finner ordförande att endast ett förslag till beslut finns:
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att från och med 2018-01-01 ska grundprincipen vara att alla nya tillsvidareanställningar i
Region Kronoberg ska vara på heltid,
att avsteg från denna princip ska kunna ske enligt överenskommelse på den sökandes
initiativ,
att uppdra åt regiondirektören att föra dialog med samtliga fackliga organisationer inför
genomförande,
att bereda förslag till handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka tillsammans med samtliga fackliga organisationer samt
att uppdraget löpande återrapporteras till regionstyrelsens personalutskott.
Ordförande frågar om regionstyrelsens personalutskott kan fatta beslut i enlighet med
överenskommet förslag och finner att så är fallet.
Yttranden
Suzanne Frank (M), Yngve Filipsson (L), Eva Johnsson (KD), Anna Fransson (S),
Roland Gustbée (M), Magnus Carlberg (S) och Robert Olesen (S) yttrade sig under
ärendets behandling.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att från och med 2018-01-01 ska alla nya tillsvidareanställningar i Region Kronoberg vara
på heltid
att uppdra åt regiondirektören att föra dialog med samtliga fackliga organisationer inför
genomförande
att bereda förslag till handlingsplan för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska
öka tillsammans med Kommunalarbetarförbundet och om möjligt samtliga fackliga
organisationer
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att uppdraget löpande återrapporteras till regionstyrelsens personalutskott.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut: Heltid
Beslutsunderlag: Heltid
Paragrafen är justerad
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§ 42.

Svar på motion: Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
17RK668

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med olika
insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.
Sammanfattning
Suzanne Frank (m) och Roland Gustbée (m) föreslår i en motion
att Region Kronoberg arbetar för att skapa förutsättningar så att fler väljer att fortsätta
arbeta efter de har fyllt 67 år.
Idag är pensionsåldern 67 år och det innebär att en anställd har rätt att kvarstå i
tillsvidareanställningen till utgången av den månad då hen fyller 67 år. Därefter kan
medarbetaren erbjudas en visstidsanställning eller bli timavlönad. För dessa typer av
anställningar finns ingen bortre åldersgräns. I pensionsåldersutredningen som lämnades
till socialdepartementet i september 2016, föreslås, bland annat, att pensionsåldern ska
höjas till 69 år.
Inom Region Kronoberg görs redan idag många åtgärder för att få medarbetare att
stanna kvar efter pensionsavgången. I de yrkesgrupper som det råder brist på förs idag
samtal med medarbetarna om de vill fortsätta arbeta och vilken önskan de har på
omfattning och arbetstider. Dessutom har en inbjudan till information/dialog under
september månad skickats ut till alla allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor
som är timanställd eller som slutat 2015 eller senare. Syftet är att få fler att börja arbeta
som timanställda.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att bifalla motionen med hänvisning till att Region Kronoberg redan arbetar med olika
insatser för att få fler medarbetare att arbeta efter att de har fyllt 67 år.




Beslutsunderlag
Förslag till svar på motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
Motion- Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
§104 RSAU Tidssättning av motion - Uppmuntra anställda att arbeta kvar längre än 67
Paragrafen är justerad
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§ 43.

Cirkulär 17:26 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder m. m, från Sveriges
Kommuner och Landsting samt Pact 17RK1546

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna för respektive arbetsmarknadspolitiskt avtal samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal i enlighet med det
centrala förhandlingsprotokollet eller, avseende Bestämmelser för traineejobb T, att lämna
protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det.
Sammanfattning
Överenskommelse har träffats med Svenska Kommunalarbetareförbundet om att göra
ändringar i avtalen avseende arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Märket har fastställts i
avtalen utifrån förhandlingarna inom industrin och motsvarande ändringar och tillägg
som har gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) har gjorts där det har varit påkallat.
Ändringarna gäller från och med den 1 maj 2017.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna för respektive arbetsmarknadspolitiskt avtal samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal i enlighet med det
centrala förhandlingsprotokollet eller, avseende Bestämmelser för traineejobb T, att lämna
protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer som begär det.




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:26 Överenskommelse om öndringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarkandspolitiska åtgärder m.m. från Svergies Kommuner och Landsting
Beslutsunderlag BEA T BUI T BAL T med kommunal cirkulär 17 26
Cirkulär 17:26 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder m. m, från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pact
Paragrafen är justerad
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§ 44.

Cirkulär 17:28 från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta.
Huvudöverenskommelse HÖK 17 med OFRs förbundsområde Läkare,
Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud.17
17RK1519

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17, samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17 - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet, samt
att anta överenskommelse om avtal Med.stud.17 som lokalt kollektivavtal.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 2 maj
2017 en Huvudöverenskommelse, HÖK 17, med OFRs förbundsområde Läkare. I
förbundsområdet ingår Sveriges läkarförbund. Samtidigt träffades också
överenskommelse om avtalet Med.stud.17 som gäller medicine studerande som vikarierar
på underläkaranställning och provtjänstgörande läkare.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 17, samt
att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 17 - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet, samt
att anta överenskommelse om avtal Med.stud.17 som lokalt kollektivavtal.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:28 från SKL samt Pacta. Huvudöverenskommelse HÖK 17 Läkarförbundet
Beslutsunderlag - Anta HÖK Läkarförbundet cirkulär 17 28
Paragrafen är justerad
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§ 45.

Cirkulär 17:29 Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för
arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T, och
Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning,
BAL T med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
samt Ak 17RK1548

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt BAL T samt
att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående organisationer och
AkademikerAlliansens respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BAL T - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat
överenskommelse om motsvarande ändringar och tillägg med OFRs förbundsområde
Allmän kommunal verksamhet, jämte i förbundsområdet ingående organisationer, och
AkademikerAlliansen, och till AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer, som
tidigare har överenskommits med Svenska Kommunalarbetareförbundet i Bestämmelser
för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser, BEA T och, i tillämpliga delar,
Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning, BAL T. Ändringarna
gäller från och med den 1 april 2017.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att anta bestämmelserna enligt BAL T samt
att efter framställan från Allmän kommunal verksamhets ingående organisationer och
AkademikerAlliansens respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BAL T - i
enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:29 Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i
arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA T) och Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T)
Beslutsunderlag - Cirkulär 17 29 Ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska
insatser (BEA T) och Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning (BAL T) med
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2017-08-29

§ 46.

Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse –HÖK
16 – med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges
Kommuner och Landsting samt Pacta 17RK1549

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i den överenskommelse som träffats 2017-06-08 om HÖK 16 i lydelse 201704-01.
Sammanfattning
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och OFRs
förbundsområde Hälso- och sjukvård (Vårdförbundet och Fysioterapeuterna) finns en
gällande HÖK 16 tecknad 2016-12-01. Parterna träffade den 8 juni 2017
överenskommelse om ändringar och tillägg i avtalet innebärande HÖK 16 i lydelse
fr.o.m. 2017-04-01.
Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) samt i vissa
protokollsanteckningar. De gäller fr.o.m. 1 april 2017 om inget annat särskilt anges.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i den överenskommelse som träffats 2017-06-08 om HÖK 16 i lydelse 201704-01.



Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse – HÖK 16 – med
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Beslutsunderlag - Cirkulär 17:33 Ändringar och tillägg i Huvudöverenskommelse –HÖK 16 – med
OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård från Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2017-08-29

§ 47.

Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen, från Sveriges
Kommuner och Landsting och Pacta 17RK1550

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i HÖK T i lydelse 2017-04-01.
Sammanfattning
Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och
AkademikerAlliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat 2001-06-15.
Parterna träffade den 16 juni 2017 överenskommelse om ändringar och tillägg i
tillsvidareavtalet HÖK T i lydelse fr.o.m. 2017-04-01
Ändringarna och tilläggen har främst gjorts i Allmänna bestämmelser (AB) samt i vissa
protokollsanteckningar. De gäller från och med 2017-04-01 om inget annat särskilt anges.
En principöverenskommelse har också träffats om en försäkringslösning i AGS-KL som
ersätter AB § 28 mom.9.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att de lokala kollektivavtalen tillförs de ändringar och tillägg som de centrala parterna
enats om i HÖK T i lydelse 2017-04-01.




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen,
från S
Beslutsunderlag - Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet,
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen,
SKL Pacta
Cirkulär 17:35 Överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet, Huvudöverenskommelse
om lön och allmänna anställningsvillkor - HÖK T med AkademikerAlliansen
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2017-08-29

§ 48.

Mötesdatum 2018
Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att fastställa mötesdatum för 2018 i enlighet med föreliggande förslag.
Sammanfattning
Föreslagna mötesdatum 2018:
30 januari
6 mars
24 april
28 augusti
2 oktober
4 december
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott beslutar
att fastställa mötesdatum för 2018 i enlighet med föreliggande förslag.
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2017-08-29

§ 49.

HR-direktörens rapport
Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Månadsrapport juli
Månadsrapporten visar en svag nedgång i sjuktalen. Antalet anställningar ökar över
sommaren beroende på sommarvikariaten.
Anställningsprövning av administrativa tjänster
Anställningsprövning av administrativa tjänster införs under början av september månad,
så snart samverkan skett med de fackliga organisationerna. Dispens får sökas från
förvaltningscheferna.
Underlag om vad ökningen av antalet administrativa tjänster består av kommer vara klart
inom de närmaste veckorna. Regionstyrelsens personalutskott kommer informeras på
nästa sammanträde 2017-10-10.
Yttranden
Suzanne Frank (M), Anna Fransson (S) och Robert Olesen (S) yttrade sig under ärendets
behandling.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.



Beslutsunderlag
RSPU - Månadsrapport juli 2017
Paragrafen är justerad
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Protokoll
Datum: 2017-08-29

§ 50.

Övriga informationsärenden
Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att notera informationen till protkollet.
Sammanfattning
Löner rättspsykiatrin
Eva Johnsson (KD) informerar om löneläget inom rättspsykiatrin.
Yttranden
Eva Johnsson (KD), Yngve Filipsson (L), Anna Fransson (S), Robert Olesen (S)
och Roland Gustbée (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Paragrafen är justerad
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