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Organ

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

Sammanträdesdatum

2016-01-12

Datum för anslags
uppsättande

2016-01-19

Förvaringsplats för
protokollet

Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö

Underskrift

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

ANSLAG/BEVIS

Datum för anslags
nedtagande

Johan Jarl
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2016-02-12
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ÄRENDELISTA
§1
§2
§3
§4
§5
§6

Val av justerare samt tid för justering
Godkännande av föredragningslista
Svar på motion – Introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal
Löneöversyn 2016 samt aktuella personalfrågor
Lägesrapport - strategiskt viktiga områden
PTP - praktisk tjänstgöring för psykologer
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§ 1.

Val av justerare samt tid för justering
Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att utse Sven Sunesson att jämte ordförande justera mötets protokoll samt att justering
sker 2016-01-19.
Paragrafen är justerad
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§ 2.

Godkännande av föredragningslista
Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att godkänna föredragningslista enligt förslag daterat 2016-01-05.
Paragrafen är justerad
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§ 3.

Svar på motion – Introduktion och kompetensvärdering av utländsk
vårdpersonal 15RK1652

Beslut
Regionstyrelsens personalutskott föreslår regionstyrelsen rekommendera
regionfullmäktige besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Sammanfattning
Suzanne Frank (M), Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD) och Yngve Filipsson (FP)
har inkommit med en motion om introduktion och kompetensutvärdering av utländsk
vårdpersonal. Motionärerna föreslår att regionstyrelsen får i uppdrag att komma med
förslag på hur Region Kronoberg kan intensifiera arbetet för att så fort som möjligt få in
utländsk vårdpersonal i regionens verksamhet till exempel genom den modell som
utvecklats i Nässjö för läkare.
Region Kronoberg har intensifierat arbetet för att tidigt komma i kontakt med personer
som kommer till vårt land med sjukvårdskompetens. Det har påbörjats flera aktiviteter
med syftet att tillvarata dessa personer och deras kompetens i Region Kronobergs
verksamheter.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C), Eva Johnsson (KD), Michael Öberg (MP),
Yngve Filipsson (L) samt tf. HR-direktören Helena Zettergren och kanslidirektören
Katarina Jonasson.
Förslag till beslut
Föreslås att personalutskottet föreslår regionstyrelsen rekommenderar regionfullmäktige
besluta
att motionen därmed anses besvarad
Föredragande
Anette Johannesson, HR-specialist regionservice
Expedieras till
Regionstyrelsen januari 2016



Beslutsunderlag
Introduktion och kompetensutvärdering av utländsk vårdpersonal
Motion: Introduktion och kompetensvärdering av utländsk vårdpersonal
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Paragrafen är justerad
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§ 4.

Löneöversyn 2016 samt aktuella personalfrågor
Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att extra satsning görs för distriktsläkare i löneöversyn 2016 med i genomsnitt 2 000
kr/läkare,
att satsningen finansieras inom befintlig budget samt
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Aktuella frågor inom löneöversyn 2016 samt HR-området redovisas:
- Information redovisas om innehållet i avtal som slutits på central nivå med
Vårdförbundet och Fysioterapeuterna. Under vissa förutsättningar gäller detta avtal t o
m 2019-03-31.
- Förslag till erbjudande till regionens medarbetare om årskort för resor inom
Länstrafiken Kronoberg redovisas.
- Information redovisas om komplettering till beslut om löneöversyn 2016 avseende
distriktsläkare.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Eva Johnsson (KD), Sven Sunesson (C), Yngve Filipsson (L),
Michael Öberg (MP) och tf. HR-direktören Helena Zettergren.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Christina Wennberg, förhandlingschef personalavdelningen
Paragrafen är justerad
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§ 5.

Lägesrapport - strategiskt viktiga områden
Beslut
Regionstyrelsens peronalutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Information om nuläget inom strategiskt viktiga områden inom HR-området redovisas.
De strategiskt viktiga områdena kan sammanfattas som attrahera, rekrytera, behålla och
utveckla regionens personal. Inom dessa områden pågår i dag ett stort antal projekt.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C), Michael Öberg (MP), Eva Johnsson (KD)
och kanslidirektören Katarina Jonasson.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens peronalutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Helena Zettergren, tf. HR-direktör
Paragrafen är justerad
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§ 6.

PTP - praktisk tjänstgöring för psykologer
Beslut
Regionstyrelsens personalutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
Region Kronoberg samverkar sedan ett antal år med Linnéuniversitet kring
psykologutbildning. I samverkan ingår bland annat stöd med föreläsare, mentorskap för
studenter och praktikplatser.
I samband med examen sommaren 2016 kommer så kallad PTP, praktisk tjänstgöring
för psykologer, erbjudas till de nyexaminerade. Arbete pågår nu för att erbjuda PTPplatser, bland annat i samverkan med Arbetsförmedlingen. Förslag finns även om att
erbjuda platser i samband med utökning av psykologbemanningen inom primärvården.
En sådan lösning kräver att handledning kan erbjudas på arbetsplatsen.
Yttranden
Under ärendet yttrar sig Sven Sunesson (C), Michael Öberg (MP), Yngve Filipsson (L),
Eva Johnsson (KD) och tf. HR-direktören Helena Zettergren.
Förslag till beslut
Föreslås att regionstyrelsens personalutskott beslutar
att notera informationen till protokollet.
Föredragande
Hans Ljungqvist, psykolog
Paragrafen är justerad

10

