Kallelse

Regionstyrelsens personalutskott
Datum: 2022-09-26
Tid: 09:00-12:00
Plats: Lokal Åsnen, Regionhuset, Nygatan 20, Växjö

Ledamöter

Elizabeth Peltola (C), ordförande
Mikael Johansson (M), vice ordförande
Henrietta Serrate (S), 2:e vice ordförande
Yngve Filipsson (L)
Peter Freij (S)
Helen Bengtsson (S)
Robert Fredriksson (SD)
Ersättare

Roland Gustbée (M)
Robert Olesen (S)
Eva Johnsson (KD)
Eva-Britt Svensson (V)
Övriga kallade

Pontus Juhlin, HR-direktör, HR-direktör
Monica Ranstad, förhandlingschef
Daniel Nilsson, nämndsekreterare
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1

Fastställande av dagordning

2

Val av justerare samt justeringstid
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsens personalutskott utser jämte ordförande
Henrietta Serrate (S) att justera protokollet.
2. Protokollet justeras den dd september 2022.

3

Information om löneöversyn 2022 för
Vårdförbundet
Monica Ranstad

4

Informationsärende - Löneöversyn 2023
Monica Ranstad

5

Information - Rutin för lön- och
medarbetarsamtal i Region Kronoberg
Monica Ranstad

6

HR-direktörens rapport
Pontus Juhlin
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7

Förhandlingschefen informerar
Monica Ranstad

8

Kollektivavtal för krigs- och
beredskapstillstånd (22RGK1277)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens personalutskott antar Kollektivavtal för krigs- och
beredskapstillstånd.
Sammanfattning

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har meddelat att parterna enats
om ändringar i Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd (KBavtalet). Ändringarna innebär att Sobona och Brandmännens
Riksförbund (BRF) från och med den 1 juli 2022 blir part i avtalet.
Läkarförbundet fattade beslut om avtalet i augusti 2022. Utöver
ovanstående ändringar har det gjorts redaktionella ändringar.
SKR rekommenderar berörda arbetsgivare, såsom regioner, att anta
Kollektivavtal för krigs- och beredskapstillstånd i lydelse från och med
den 1 juli 2022.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ändring av kollektivavtal för krigs- och
beredskapstillstånd (KB-avtal)
 Uppgifter för cirkulärdatabasen, Cirkulärnr: 22:26, Diarienr: 22/00835

9

Ansökan om ålderspension - Bo Frank
(22RGK1282)
Förslag till beslut

Personalutskottet beviljar Bo Frank avgiftsbestämd ålderspension enligt
OPF-KL.
Pensionen utbetalas som en engångsersättning om 23 056 kr.
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Sammanfattning

Bo Frank (M) har ansökt om ålderspension enligt OPF-KL. Uppdrag i
Region Kronoberg ger Bo frank rätt till en ålderspension från och med
2022-05-01 till en pension om 98 kr i månaden. Pensionen utbetalas som
en engångsersättning om 23 056 kr istället för en månatlig ersättning.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut - Ansökan om ålderspension
 Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension och borttag av
efterlevandeskydd enligt OPF-KL

10 Remissyttrande över Tryggare i
vårdyrket - en översyn av vissa frågor
inom utbildning till sjuksköterska och
barnmorska (SOU 2022:35) (22RGK1322)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens personalutskott godkänner remissyttrandet och
yttrandet är Region Kronobergs svar till Utbildningsdepartementet.
Sammanfattning

Regeringen beslutade den 15 april 2021 att uppdra åt en särskild utredare
att se över kraven för sjuksköterskeexamen och barnmorskeexamen i
syfte att dels säkerställa att de minimikrav på utbildningarnas omfattning
i antal timmar som finns i EU-rätten ska anges i författning, dels
säkerställa att målen för de båda yrkesexamina svarar upp mot
kompetensbehoven inom framtidens hälso- och sjukvård.
I remissyttrandet ställer sig Region Kronoberg bakom utredningens
förslag.
Beslutsunderlag

 Förslag till beslut
 Remissyttrande - SOU 2022:35 Tryggare i vårdyrket – en översyn av
vissa frågor inom utbildning till sjuksköterska och barnmorska
(U2022/02430)
 Remiss - Tryggare i vårdyrket - en översyn av vissa frågor inom
utbildning till sjuksköterska och barnmorska (SOU 2022:35)
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11 Anmälningar för kännedom
Anmälningar

 22RGK1255-1 Cirkulär 22:25: Överenskommelse om Kompetensoch omställningsavtal – KOM-KR
 22RGK1299-1 Cirkulär 22:27- Överenskommelse om Avgiftsbestämd
KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR) m.m. samt överenskommelse
om ändrad lydelse i KAP-KL
 22RGK1533-1 Cirkulär 22:29 - Ändringar i anställningsskyddslagen
och Allmänna bestämmelser den 1 oktober 2022

12 Informationsärende - Kompetens- och
omställningsavtal KOM-KR

