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Sammanträdesdatum 
2021-09-07 

 
  

Regionstyrelsens personalutskott   
 
Tid och plats 09:00-13:45, Distansmöte 
Beslutande 
 

Mattias Adolfson (S), ordförande 
Carl Dahlin (M), vice ordförande 
Gunilla Johansson (S) 
Anette Rogö (C) 
Sebastian Hallén (L)  
Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), §§ 21-29 
Bo Karlsson (SD) 
Kaj Holst (M), ersätter Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) §§ 30-31 
 
 

Ej tjänstgörande ersättare Jonas Hellberg (S), §§ 21-29 
Christel Alvarsson (C) 
Kaj Holst (M), §§ 21-29 
 

Tjänstepersoner Helen Persson, HR-direktör 
Jessica Holmer, HR-analytiker, § 23 
Jacqueline Doohan, handläggare för utlandsrekrytering, § 24 
Henrik Holmberg, sjukhuschef Västerviks sjukhus, § 25 
Mia Hasselquist, HR-chef, § 25 
Vala Helgadottir Lindén, HR-strateg, § 27 
Magnus Ivarsson, biträdande förhandlingschef, § 30 
Gulistan Ucar, regionsekreterare 
 
 
Samtliga deltar på distans  

   

Justering Sker digitalt. 
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Ordförande Mattias Adolfson (S)  

 
  

Justerare Kaj Holst (M)    
  
Sekreterare Gulistan Ucar 
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§ 21   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott godkänner föreslagen dagordning. 
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§ 22   

Val av justerare 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott utser Kaj Holst (M) till att tillsammans 
med ordförande justera mötets protokoll.  
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§ 23   

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  
- Personalomsättning 
- Median- och medelålder på medarbetare 
- Sjukfrånvaro och vård av barn 
- Arbetade timmar, övertid och fyllnadstid  

--- 
Föredragande 
Jessica Holmer, HR-analytiker 
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§ 24   

Utlandsrekrytering och språkutbildning 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om Region Kalmar läns arbete med utlandsrekrytering och 
språkutbildning. Regionen arbetar för att underlätta för utländsk arbetskraft 
att etablera sig i Sverige, bland annat genom att erbjuda språkutbildning i 
sjukvårdssvenska. Information ges om språkutbildningarna på Högalids och 
Vimmerbys folkhögskolor. 
Redogörelse sker för rekryteringar 2020 och 2021, utlandsrekrytering som en 
del av rekryteringsprocessen samt om arbete med kvalitetssäkring av 
sjuksköterskor från EU/EES. 
Information ges också om arbetet framåt under 2022, bland annat gällande 
språkutbildning på folkhögskolorna, projektstöd för kvalitetssäkring av 
sjuksköterskor och läkare samt utveckling av akademisk svenska online. 
--- 
Föredragande 
Jacqueline Doohan, handläggare för utlandsrekrytering 
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§ 25   

Rapportering från verksamhet 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Västerviks sjukhus hamnade nyligen på en delad förstaplats i enkät som 
sammanställts av Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF, där 
medlemmarna fått sätta betyg inom olika delar.  
 
Information ges om Västerviks sjukhus och hur sjukhuset arbetar för att 
Region Kalmar län ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Redogörelse 
sker för arbete med verksamhet, medarbetare, bemanning, samt chefs- och 
ledarskap. 
 
--- 
Föredragande 
 
Henrik Holmberg, sjukhuschef Västerviks sjukhus  
Mia Hasselquist, HR-chef 
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§ 26   

Återhämtningsinsatser 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Regionstyrelsen har tidigare i år antagit plan för särskild satsning på kris-, 
samtals- och traumastöd till hälso- och sjukvårdspersonal med anledning av 
spridningen av covid-19. Följande områden prioriteras för särskild satsning:  
 Individuellt stöd 

 Chefsstöd 

 Arbetsplats- och gruppstöd 
Redogörelse sker för hur arbetet med detta fortskrider i verksamheterna, bland 
annat aktiviteter som genomförts hittills. Exempelvis har Företagshälsovården 
erbjudit utökade insatser. För att skapa möjlighet till djupare kunskap, 
förståelse och diskussion erbjuds också digitala föreläsningar för samtliga 
medarbetare.  

Redogörelse sker för planerade/tilltänkta aktiviteter. Bland annat ska 
medarbetardagar/medarbetaraktiviteter samt chefsdagar genomföras innan 
och efter årsskiftet. Det planeras också för utvecklingsdagar inom några 
verksamheter samt digitala föreläsningar i verksamheterna utöver dem som 
arrangeras centralt.  

--- 

Föredragande 

Helen Persson, HR-direktör 
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§ 27   

Rapportering kring systematiskt arbetsmiljöarbete 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Vala Helgadottir-Lindén, HR-strateg, redogör för sammanställning och 
uppföljning av regionens systematiska arbetsmiljöarbete. Sammanställningen 
görs under 2021 och är en summering av arbetet som är gjort under 2020. 
Syftet med årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete är att 
undersöka om arbetsmiljöarbetet bedrivs enligt föreskrifterna om 
systematiskt arbetsmiljöarbete. Uppföljningen ska också ge en överblick för 
att styra och förbättra arbetsmiljöarbetet så att det får önskad effekt i form av 
en bättre arbetsmiljö för alla. 
 
Exempel ges på områden som följs upp i det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Uppföljningen ska exempelvis granska och säkerställa: 
 Riktlinjer, regler och rutiner för arbetsmiljöarbetet  
 Kunskaper och kompetens för arbetsmiljöarbetet  
 Riskbedömningar, åtgärder och handlingsplaner  
 Rapportering, utredning och uppföljning av avvikelser, 

arbetsskadetillbud och arbetsskador 
 
Information ges om utvecklingsområden som framkommit från 
förvaltningarna, bland annat utbildning i systematiska, psykosociala och 
organisatoriska arbetsmiljön, riskbedömningar samt avvikelsehantering, 
arbetsskadetillbuds- och arbetsskadeanmälningar. 
 
Redogörelse sker för inplanerade aktiviteter under hösten 2021. Bland annat 
ska granskning av process kopplat till riskbedömning genomföras och 
utbildning för skyddsombud ses över. 
 
--- 
Föredragande 

Vala Helgadottir-Lindén, HR-strateg 
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§ 28  Ärendenummer RS 2021/468 

Sammanträdesdatum 2022 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott flyttar sammanträdet den 6 september 2022 
till den 25 oktober 2022.  
Regionstyrelsens personalutskott fastställer sammanträdesdatum för 2022 till 
15 mars, 11 maj, 25 oktober och 2 december. 

Bakgrund 
Regionstyrelsen har delegerat till regionstyrelsens arbetsutskott att 
rekommendera respektive instans att besluta om sina sammanträdesdatum 
med redovisat förslag som inriktning. 
Förslagen på mötesdatum 2022 för regionstyrelsens personalutskott är 
följande: 
15 mars 
11 maj  
6 september  
2 december 
 
Efter dialog med presidiet föreslås att sammanträdet den 6 september 2022 
flyttas till den 25 oktober 2022. 

Handlingar 
Tjänsteskrivelse daterad den 23 augusti 2021 
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§ 29   

Oberoende av hyrbolag 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om lägesrapport gällande oberoende av hyrbolag. 
Redogörelse sker för de olika delarna i satsningen Sveriges Viktigaste Jobb, 
där tre viktiga delar som kuggar i varandra är att en arbetsgivare ska vara 
attraktiv, utvecklande och hälsofrämjande. Utifrån dessa tre områden 
redovisas också aktiviteter som regionen ska genomföra 2021-2023. 
Statistik för regionens användande av bemanningsföretag 2019-2021 
redovisas. Redogörelse sker också av baslinje oberoende av 
bemanningsbolag (rullande 12 månader), för Region Kalmar län samt andra 
regioner som inte har universitetssjukhus.  
Nationellt har regionerna bedrivit gemensamma insatser inom en rad olika 
områden för att bli oberoende av inhyrd personal. Regionerna har kommit 
överens om ett antal gemensamma fokusområden, exempelvis gemensam 
upphandling av hyrpersonal men också inom ramen för arbetet med 
attraktiva arbetsgivare. Information ges om status för upphandlingsarbetet, 
som följer tidplanen i projektdirektivet. 
Information ges också om studie som tagits fram av Sveriges kommuner och 
regioner, där personer över 35 år bland annat fått frågor kopplade till vad 
som gör en arbetsgivare attraktiv. Utifrån detta har följande fyra punkter 
lyfts; Det börjar inifrån, Chefen i centrum, Villkor är mer än lön och Karriär 
är kompetensutveckling. 
 
--- 
Föredragande 
Helen Persson, HR-direktör 
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§ 30   

Löneöversyn och lönekartläggning 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Lägesrapport om löneöversyn 2021 och 2022 redovisas. Redogörelse sker 
för medianlöneläge i juni 2021 för vissa yrkeskategorier, samt jämförelse 
med tre angränsande regioner. Information ges också om median- och 
medellöner 2019-2021 samt lönespridning 2017-2021. 
Vidare informeras också om lönekartläggningen, som syftar till att upptäcka, 
åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. 
Lönekartläggningen 2020 avslutades i juni 2021. Lönekartläggningen 2021 
har haft uppstart efter sommaren och beräknas vara klar enligt plan. 
Redogörelse sker för grupper som efter genomförd analys konstateras ha 
osakliga löneskillnader. 
 
--- 
Föredragande 
Magnus Ivarsson, biträdande förhandlingschef 
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§ 31   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande delegationsbeslut fattade av presidiet för regionstyrelsens 
personalutskott under perioden 5 maj-30 augusti 2021 redovisas för 
regionstyrelsens personalutskott: 

 Alternativ pensionsberäkning för medarbetare 

 Beslut om lönetillägg för HLR-samordnare och uppdrag som gruppledare 

 Beslut om lönetillägg för utökat uppdrag som första linjechef 

 Beslut om lönetillägg för utökat uppdrag som första linjechef 

 Beslut om lönetillägg för utökat ansvar i väntan på chefstillsättning 

 Beslut om lönetillägg för utökat diagnostiskt ansvar för Cytodiagnostiker 

 Beslut om lönetillägg för utökat diagnostiskt ansvar för Cytodiagnostiker 

 Beslut om lönetillägg för utökat diagnostiskt ansvar för Cytodiagnostiker 

 Beslut om lönetillägg för utökat diagnostiskt ansvar för Cytodiagnostiker 

 Beslut om lönetillägg för uppdrag som E-behörig samt gasansvar 

 Beslut om lönetillägg för medicinskt ledningsansvarig 
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