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§ 10   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott godkänner föreslagen dagordning. 
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§ 11   

Val av justerare 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott utser Carl Dahlin (M) till att tillsammans 
med ordförande justera mötets protokoll.  
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§ 12   

Status intensivvårdsavdelning och covid-läget 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Sibylle Loo, basenhetschef för anestesi- och intensivvårdskliniken, 
informerar om intensivvårdsavdelningarnas arbete under pandemin. 
Redogörelse sker för beläggningen på intensivvårdsavdelning (IVA) samt 
antal bekräftade smittade med covid-19 som intensivvårdats från januari 
2020 till maj 2021. All operation gällande akut verksamhet samt cancer har 
avklarats, men i övrigt har det varit hårt belastat på operationsresurserna. 
 
Intensivvårdsavdelning har även innan pandemin arbetat med att behandla 
hotande svikt/svikt av vitala funktioner. Redogörelse sker för de lösningar av 
bemanning och omställning som gjorts under pandemin. Pandemin har bland 
annat medfört större bemanningsbehov, minskning av vanliga IVA-platser 
samt förstärkning av jour.  
 
Sibylle Loo informerar också om olika utmaningar för 
intensivvårdsavdelningarna samt individuell påverkan som medarbetare 
ställts inför. 
--- 
Föredragande 
Sibylle Loo, basenhetschef för anestesi- och intensivvårdskliniken 
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§ 13   

Nyckeltal och statistik 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Uppföljning av statistik och nyckeltal redovisas för: 

- Antalet tillsvidareanställda 
- Antal tidsbegränsat anställda 
- Antal timavlönade 
- Sjukfrånvaro och vård av barn 
- Arbetade timmar, frånvaro och övertid  
- Cykel som förmån 

--- 
Föredragande 
Jessica Holmer, HR-analytiker 
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§ 14   

Aktuellt i pandemin 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Helen Persson, HR-direktör, informerar om lägesrapport gällande 
sommarbemanning och personalvaccinering.  

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att personer under 65 år som har 
fått första dosen av Astra Zenecas vaccin bör erbjudas mRNA-vaccin (som 
Pfizer och Moderna) i andra dosen. Samtidigt ges möjlighet att vaccineras 
med Astra Zeneca i andra dosen. Beskedet från Folkhälsomyndigheten gör 
att Arbetsmiljö och hälsa nu kan påbörja vaccineringen av dos 2 även för 
medarbetare under 65 år. 

Redogörelse sker också för aktuellt arbete med arbetsmiljö, 
återhämtningsmedel och status gällande den nya avdelningen för covid-
patienter på sjukhuset i Oskarshamn. 
 
--- 
Föredragande 
Helen Persson, HR-direktör 
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§ 15   

Kompetensförsörjning 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Emelie Thunberg, HR-strateg, informerar om urval av målriktade 
rekryteringsaktiviteter januari-maj 2021. En del aktiviteter har kunnat utföras 
digitalt, andra har fått flyttas fram. 
Redogörelse sker för aktuella arbeten med kompetensförsörjning, bland 
annat dialog om uppstart av studiegrupp röntgensjuksköterska, rekrytering 
till utbildningsanställningar samt arbete med kompetensförsörjningsstrategin. 
Det pågår arbete inom regionen med ett uppdrag som har målsättning att 
rekrytera cirka 75% av de nyutexaminerade sjuksköterskor från 
Linnéuniversitetet till Region Kalmar län. Pågående aktiviteter för att uppnå 
detta redovisas, bland annat samverkan med Region Kronoberg och 
Linnéuniversitetet, marknadsföring av regionens sommarjobb samt fortsatt 
utveckling av introduktionsåret. 
--- 
Föredragande 
Emelie Thunberg, HR-strateg 
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§ 16   

Lönekartläggning och löneöversyn 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Ingela Lindström, HR-strateg, och Magnus Ivarsson, förhandlingschef, 
informerar om lönekartläggning 2020. Lönekartläggningen är en del av det 
systematiska likabehandlingsarbetet. Syftet är att upptäcka, åtgärda och 
förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.   
 
Lönekartläggning 2021 kommer att påbörjas efter sommaren 2021. 
 
Magnus Ivarsson informerar om aktuell status för löneöversyn för 2021. Ny 
lön gäller från 1 april 2021 för samtliga överenskommelser. Löneöversyn 
2021 avslutas i juni 2021.  
 
Information om lönespridning redovisas. 
 
--- 

Föredragande 

Ingela Lindström, HR-strateg 

Magnus Ivarsson, förhandlingschef 
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§ 17   

Företagshälsovården 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
I regionplan för 2020-2022 finns ett uppdrag att redovisa en plan med 
åtgärder med anledning av uppföljningen av Region Kalmar läns 
företagshälsovård. På regionstyrelsens sammanträde den 12 maj kommer 
slutredovisning av utredningsuppdraget att behandlas. 
 
Gull-Britt Johansson, utredare, informerar om bakgrund och förslag på 
beslut till regionstyrelsen gällande företagshälsovården. Regiondirektören 
föreslås få i uppdrag att fullfölja tecknandet av uppdrag med utgångspunkt 
från redovisad inriktning av verksamhetens behov och kvalitetskrav. 
 
Rekommendationer till nytt uppdrag för företagshälsovård innebär bland 
annat att företagshälsovården, Arbetsmiljö och hälsa, organiseras för att 
hantera det samlade ansvaret när det gäller företagshälsovård, såväl interna 
som externa tjänster. En tydlig styrmodell för planering och uppföljning ska 
implementeras i likhet med regionens förvaltningar. Ett systematiskt 
kvalitetsarbete implementeras i verksamheten som underlag för dialoger och 
utvärdering av verksamhet och kvalitet. Ansvaret för kvalitetsuppföljning 
gäller även externa tjänster inom företagshälsovård. Företagshälsovårdens 
specialkompetens ska användas som stöd i byggplanering, 
funktionsplanering, inköp/upphandling och för externa tjänster inom 
företagshälsovård. 
 
--- 
Föredragande 
Gull-Britt Johansson, utredare
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§ 18   

Medarbetarenkäten 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Gull-Britt Johansson, utredare, informerar om aktuell status gällande 
medarbetar- och säkerhetsenkäten. Årets enkät ska genomföras, med 
utgångspunkt i enkäten som gjordes 2019. Vissa förvaltningsspecifika frågor 
kan komma att läggas till. 
 
Förslag på tidplan för enkätundersökningen och resultatåterföring redovisas. 
 
 
--- 
Föredragande 
Gull-Britt Johansson, utredare 
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§ 19   

Arbetsmiljö, covid 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Vala Helgadottir-Lindén, HR-strateg, informerar om årsplan gällande det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöverket genomför just nu 
inspektioner av regioner gällande årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Redogörelse sker för processen runt inspektionen. I 
tillsynsstrategin ingår att Arbetsmiljöverket genomför lokala stickprov för att 
undersöka att arbetsmiljöarbetet har genomslag och rutiner följs för att 
undersöka och hantera arbetsmiljörisker på samtliga organisatoriska nivåer. 
 
En handlingsplan har tagits fram som svar på en anmälan enligt 6 kap. 6 a § 
Arbetsmiljölagen (skyddsombuds begäran om att åtgärder behöver vidtas för 
att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö). Bland annat ska det startas 
internrevision av stickprov kopplade till genomförda riskbedömningar (fokus 
covid-19), genomföras utbildningar riktade till skyddskommittéer samt till 
hösten starta en arbetsgrupp som specifikt tittar på analysen och 
utvecklingen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).  
 
Vala Helgadottir-Lindén informerar också om bakgrunden, inklusive 
Arbetsmiljöverkets bedömning, till skyddsombudsstopp som gjordes i april 
kopplat till den nya covid-avdelningen i Oskarshamn.  
 
--- 
Föredragande 
Vala Helgadottir Lindén, HR-strateg 
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§ 20   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande delegationsbeslut fattade av presidiet för regionstyrelsens 
personalutskott under perioden 10 mars-4 maj 2021 redovisas för 
regionstyrelsens personalutskott: 

 Lokalt Kollektivavtal Poolverksamhet inom Kalmar länstrafik 

 Lönetillägg för särskilt uppdrag för utbildning i svenska språket  

 Lönetillägg för utökat ansvar  

 Lönetillägg för uppdrag som vik utvecklingsledare 

 Lönetillägg för uppdrag som tf. kliniksamordnare 

 Lönetillägg för ledning och ansvar för utveckling av medicinskt system.  

 Lönetillägg för ställföreträdande smittskyddsläkare  

 Lönetillägg för att leda utveckling av verksamhet  

 Lönetillägg för pressekreterare 

 Beviljad 80-90-100 (Folktandvården) 
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