
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2021-03-10 

 
  

Regionstyrelsens personalutskott   
 
Tid och plats 13:00-16.10, Distansmöte/Dungen, Strömgatan 13, Kalmar 
Beslutande 
 

Mattias Adolfson (S), ordförande 
Carl Dahlin (M), vice ordförande 
Gunilla Johansson (S) 
Anette Rogö (C) 
Sebastian Hallén (L) 
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
Bo Karlsson (SD) 
 

Ej tjänstgörande ersättare 
 
 
 
Tjänstepersoner 

Jonas Hellberg (S), §§ 1-4 
Kaj Holst (M) 
 
 
Helen Persson, HR-direktör 
Jessica Holmer, HR-analytiker, § 3 
Hans-Peter Eriksson, HR-strateg, § 4 
Emelie Thunberg, HR-strateg, § 5 
Ann-Sofi Sjöstam, HR-chef Primärvårdsförvaltningen, § 6 
Magnus Ivarsson, förhandlingschef, § 7 
Gull-Britt Johansson, utredare, § 8 
Gulistan Ucar, regionsekreterare 
 
 
 
Samtliga ledamöter, ersättare och 
tjänstepersoner deltar på distans 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 1-9  

 
  

Ordförande Mattias Adolfsson (S)  

 
  

Justerare Carl Dahlin (M)    
  
Sekreterare Gulistan Ucar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-03-10 

 
 

 
Regionstyrelsens personalutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 1   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott godkänner dagordning med föreslaget 
tillägg om delegationsbeslut. 

Bakgrund 
Inför mötet har delegationsbeslut skickats ut till regionstyrelsens 
personalutskott. Ordförande föreslår ett tillägg om delegationsbeslut i 
dagordningen.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-03-10 

 
 

 
Regionstyrelsens personalutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 2   

Val av justerare 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott utser Carl Dahlin (M) till att tillsammans 
med ordförande justera mötets protokoll.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-03-10 

 
 

 
Regionstyrelsens personalutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 3   

Nyckeltal och statistik 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Uppföljning av statistik och nyckeltal redovisas för: 

- Antalet tillsvidareanställda 
- Personalomsättning 
- Sjukfrånvaro och vård av barn 
- Arbetade timmar, frånvaro och övertid  
- Friskvårdsbidrag och cykel som förmån 

 
--- 
Föredragande 
Jessica Holmer, HR-analytiker 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-03-10 

 
 

 
Regionstyrelsens personalutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 4   

Aktuellt i pandemin 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar information till protokollet. 

Bakgrund 
Lägesrapport redovisas om Covid 19-pandemin och dess konsekvenser från 
ett HR-perspektiv. Senaste tiden har det varit ökad smittspridning vilket 
också märks inom vården.  
Region Kalmar län anser att det är av stor vikt att stärka förutsättningarna för 
att hälso- och sjukvårdspersonalen får möjligheter till återhämtning och 
erbjuds tidiga insatser för att bearbeta sina upplevelser av pandemin. 
Områden som prioriteras för särskild satsning redovisas. 
Plan för särskild satsning på kris-, samtals- och traumastöd till hälso- och 
sjukvårdspersonal med anledning av spridningen av covid-19 kommer att tas 
upp för beslut i regionstyrelsen.   
 
--- 
Föredragande 
Helen Persson, HR-direktör 
Hans-Peter Eriksson, HR-strateg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-03-10 

 
 

 
Regionstyrelsens personalutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 5   

Kompetensförsörjning 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Redogörelse sker för urval av riktade rekryteringsaktiviteter 2020 samt 
aktiviteter som är genomförda eller pågående. Information ges också om 
aktiviteter som kommer att ske 2021. 
Tillsammans med länets alla kommuner sker ett samarbete för att utveckla 
länet och ha dialog om vikten av att vara ett attraktivt län för framtida 
kompetensförsörjning. Bland annat har detta medfört en gemensam 
hemsida/plattform som lanserades i början av 2021. 
Redogörelse sker för information om personal som slutat februari-december 
2020, resultat från avgångsenkät 2020 samt rutin vid avslut av anställning. 
--- 
Föredragande 
Emelie Thunberg, HR-strateg 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-03-10 

 
 

 
Regionstyrelsens personalutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 6   

Primärvårdsförvaltningen 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Redogörelse sker för primärvårdsförvaltningens arbete med 
målformuleringar kring medarbetarperspektivet samt fokus på aktiviteter i 
handlingsplanen för oberoende av hyrbolag.  
Redogörelse sker också för utbildningsenheter och arbetet med presumtiva 
läkare. Det pågår många aktiviteter för att kompetenssäkra läkare inom 
primärvården.  
Lönekultur och löneöversynsprocess inom primärvårdsförvaltningen 
redovisas. 
Information ges också om primärvårdsförvaltningsens uppdrag med 
vaccination, bland annat gällande vaccination av allmänheten och 
personalvaccination. 
 
--- 
Föredragande 
Ann-Sofie Sjöstam, HR-chef primärvårdsförvaltningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-03-10 

 
 

 
Regionstyrelsens personalutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 7   

Löneöversyn 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Redogörelse sker för löneöversyn 2020 och 2021. Löneöversynen 2020 är 
avslutad. Målet är att löneöversyn 2021 slutförs under april/maj 2021. 
 
Redogörelse sker också för lönespridning inom olika yrkeskategorier, 
medianlöner 2019 och 2020 samt förväntade pensionsavgångar fram till 
2030. 
--- 

Föredragande 
Magnus Ivarsson, förhandlingschef 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-03-10 

 
 

 
Regionstyrelsens personalutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 8   

Företagshälsovården 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
I oktober 2020 godkände regionstyrelsen delredovisning av 
utredningsuppdrag 20/09 - Redovisa en plan med åtgärder med anledning av 
uppföljningen av Region Kalmar läns företagshälsovård. Regiondirektören 
fick också i uppdrag att fortsätta arbetet utifrån slutsatserna i redovisad 
rapport, med slutredovisning av arbetet i regionstyrelsen i maj 2021. 
Redogörelse sker för arbetet som pågår utifrån slutsatserna i den redovisade 
rapporten. Slutredovisningen ska tydliggöra helhetsbilden av 
arbetsmiljöansvar och fortsatt hantering av uppdrag när det gäller 
företagshälsovård. 
 
--- 
Föredragande 
Gull-Britt Johansson, utredare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-03-10 

 
 

 
Regionstyrelsens personalutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 9   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande delegationsbeslut fattade av personalutskottets presidium under 
perioden 9 december – 9 mars 2021 redovisas för personalutskottet: 

 LOK 20 Akademikerförbundet SSR (HÖK 20) 

 LOK 20, BEA 20, PAN 20 Kommunalarbetareförbundet (HÖK 20) 

 Lönetillägg för samordnare KTC 

 Lönetillägg för samordnare Lärandeenhet söder 

 Lönetillägg förlängning som Chefsläkare  

 Lönetillägg för förlängt uppdrag som Heromasamordnare 

 Lönetillägg för samordnare tandteknisk verksamhet  

 Lönetillägg förlängning för EL och gasansvarig 

 Lönetillägg för utvecklingsledare  

 Lönetillägg för pressekreterare  

 Lönetillägg för uppdrag som medicinskt ansvarig läkare  

 Lönetillägg för fyra Cytodiagnostiker gällande utökat diagnostiskt ansvar 

 Lönetillägg för förlängd ST-läkare  

 Lönetillägg för medicinskt ansvarig läkare  

 Lönetillägg vaccinationssamordnare  

 Lönetillägg för tillförordnad basenhetschef  

 Lönetillägg för gruppledare på hjärtsektionen samt instruktör HLR 

 Lönetillägg för uppdrag som tillförordnad kliniksamordnare  

 Lönetillägg för medicinskt ansvarig läkare  

 Lönetillägg för medicinskt ansvarig läkare  

 Lönetillägg för uppdrag som AT-Studierektor 

 Lönetillägg för medicinskt ansvarig läkare  

 Lönetillägg för uppdrag som ST-Studierektor  
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Region Kalmar län 
Datum 
2021-03-10 

 
 

 Lönetillägg för uppdrag samordnare tandhygienistnätverk  

 Lönetillägg för uppdrag som biträdande avdelningschef  

 Lönetillägg för utökat ansvar för budget och ekonomisk uppföljning  

 Beviljad förlängning av 80-90-100 (Samordning Hälso-och sjukvård) 

 Beviljad förlängning av 80-90-100 (Hälso-och sjukvårdsförvaltningen) 

 Beviljad förlängning av 80-90-100 (Hälso-och sjukvårdsförvaltningen) 
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NAMN: Carl Dahlin
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