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Lokal Bolmen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Beslutande ledamöter

Robert Olesen (S) (ordförande)
Anna Fransson (S) (vice ordförande)
Suzanne Frank (M) (2:e vice ordförande)
Michael Öberg (MP)
Magnus Carlberg (S) (ersättare) ersätter Lennart Värmby
(V)
Eva Johnsson (KD) (ersättare) ersätter Sven Sunesson (C)
Roland Gustbée (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Martina Gustafsson (S)

Övriga närvarande

Caroline Palmqvist, HR-direktör
Pontus Juhlin, HR-chef hälso- och sjukvården
Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör
Lisa Öberg, nämndsekreterare

Utses att justera

Suzanne Frank (M)
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Lokal Bolmen, regionhuset, Nygtan 20, Växjö , 2017-03-21
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Organ

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Regionstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

2017-03-21

Datum för anslags
uppsättande

2017-03-22

Förvaringsplats för
protokollet

Regionens arkiv

Underskrift

.................................................

ANSLAG/BEVIS

Datum för anslags
nedtagande

Lisa Öberg
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Godkännande av föredragningslista
Val av justerare och justeringsdatum
Satsningar inom ramen för Oberoende av hyrpersonal
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§ 12.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-03-17.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott beslutar
att godkänna föredragningslistan enligt förslag daterat 2017-03-17.
Paragrafen är justerad
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§ 13.

Val av justerare och justeringsdatum
Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att utse Suzanne Frank (M) till att jämte ordföranden justera protokollet samt
att justering sker 2017-03-21.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott beslutar
att utse Suzanne Frank (M) till att jämte ordföranden justera protokollet samt
att justering sker 2017-03-21.
Paragrafen är justerad
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§ 14.

Satsningar inom ramen för Oberoende av hyrpersonal 16RK2368

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att godkänna åtgärder i enlighet med beslutsunderlag Satsning på sjuksköterskor för att bli
oberoende av hyrpersonal samt
att godkänna åtgärder i enlighet med beslutsunderlag Förmåner under semesterperioden 2017.
Sammanfattning
Satsning på sjuksköterskor
Region Kronoberg upplever en generellt minskad attraktion att arbeta på obekväm
arbetstid. Som ett led i att bli oberoende av hyrsjuksköterskor föreslås en satsning som
långsiktigt premierar faktiskt arbetad obekväm arbetstid. Detta för att vara attraktiva
som arbetsgivare i förhållande till sjukskötersketjänster som innehåller mindre eller inget
arbete på obekväm arbetstid.
Förslag: Sjuksköterskor erhåller en extra ersättning två gånger om året baserat på hur
mycket man arbetat obekväm arbetstid. Detta utbetalas ackumulerat i och med junirespektive decemberlönen och baseras på hur man arbetat under perioden nov-april
respektive maj–okt. Förutsättningen för att få ta del av extralönen är att man är anställd i
RGK i juni respektive december, avbryter man anställningen under löpande
intjänandeperiod, utbetalas ingen extralön. Extralönen baseras på att den ackumulerade
och utbetalade intjänandet av ob multipliceras med en koefficient, förslagsvis 0,6.
Förmåner under semesterperioden 2017
För att klara bemanningen under semesterperioden 2017 föreslås:
- förmåner för deltidsanställda som höjer sin sysselsättningsgrad samt
- förmåner för personal som väljer att skjuta på sin semester.
Yrkanden
Anna Fransson (S), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Robert Olesen (S), Michael
Öberg (MP) och Roland Gustbée (M) yrkade bifall till liggande förslag.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut. Regionstyrelsens personalutskott
beslutar i enlighet med liggande förslag.
Yttranden
Anna Fransson (S), Suzanne Frank (M), Eva Johnsson (KD), Robert Olesen (S), Michael
Öberg (MP) och Roland Gustbée (M) yttrade sig under ärendets behandling.
Förslag till beslut
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Föreslås att regionstyrelsens personalutskott beslutar
att godkänna åtgärder i enlighet med beslutsunderlag Satsning på sjuksköterskor för att bli
oberoende av hyrpersonal samt
att godkänna åtgärder i enlighet med beslutsunderlag Förmåner under semesterperioden 2017.




Beslutsunderlag
Förslag till beslut - Beslut om åtgärder inom ramen för projektet oberoende av hyrpersonal
Beslutsunderlag 1.Satsning på sjuksköterskor för att bli oberoende av hyrpersonal
Beslutsunderlag 2. Förmåner under semesterperioden 2017
Paragrafen är justerad
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