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Svar på interpellation till regionstyrelsens ordförande
Mikael Johansson (M) angående särskilda lönesatsningar
som löper ut under 2019 och 2020

1.1 Inledning
Regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M) har mottagit en interpellation
från Socialdemokraterna. Interpellationen handlar om utvärdering av de särskilda
lönesatsningarna inom offentlig primärvård samt styrelseordförandes syn på
lönesatsningen i form av förhöjd Ob-ersättning kopplat till Hälso- och
sjukvårdsnämndens förslag till åtgärder för ekonomi i balans.
1.2 Region Kronobergs uppdrag inom området
I februari 2017 beslutade regionstyrelsens personalutskott om en särskild
lönesatsning på allmänspecialister inom offentlig primärvård. Satsningen är en del
i arbetet med oberoende hyrpersonal i vården. Beslut togs också om en särskild
satsning för ST-läkare inom allmänmedicin, där syftet är att genom en
konkurrenskraftig lön och ökad lönespridning locka fler till denna specialitet och
därmed möjliggöra en fullbemannad primärvård. En utvärdering ska ske senast 30
maj 2019 för beslut kring eventuell förlängning.
Regionstyrelsens personalutskott tog beslut om att höja Ob-ersättningen för
arbete på obekväm arbetstid för alla medarbetare i april 2018 i syfte att göra det
attraktivare att arbeta i Region Kronoberg och som en del i arbetet med
oberoende hyrpersonal i vården. Den höjda ersättningen gäller till den 31 mars
2020 och en utvärdering ska ske i januari 2020.
1.3 Svar på ställda frågor
1. När och i vilket forum presenteras utvärderingen av lönesatsningen
på allmänspecialister inom offentlig primärvård och ST-läkare i
allmänmedicin?
Arbetet med utvärderingen är försenat men pågår och beräknas vara klart under
juni månad. Utvärderingen kommer att presenteras i regionens ledningsgrupp,
samverkansgrupp samt i regionstyrelsens personalutskott under hösten.
2. Vilket resultat och effekt har satsningen haft?

Se svar ovan. Vilket resultat och eventuell effekt satsningen har haft kommer att
redovisas i utvärderingen.
3. Är regionstyrelsens ordförande beredd att avskaffa det förhöjda Obtillägget innan den beslutade tidsperioden gått ut och utan att
satsningen utvärderats?
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Naturligtvis är vårt mål att ha kvar det förhöjda OB-tillägget för att kunna
utvärdera det. Men trots denna och flera andra satsningar har tyvärr användandet
av hyrpersonal ökat och detsamma gäller våra kostnader inom sjukhusvården. Just
nu har vi en prognos som visar på nollresultat för Region Kronoberg och vi
inväntar Hälso- och sjukvårdsnämndens åtgärdsförslag. Jag kommer då att pröva
de olika förslagen och väga dem emot varandra.

________________________________
Mikael Johansson
Regionstyrelsens ordförande
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