
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Sammanträdesdatum 
2021-12-02 

 
  

Regionstyrelsens personalutskott   
 
Tid och plats 10:00-14:30, Distansmöte 
Beslutande 
 

Mattias Adolfson (S), ordförande §§ 35-42 
Carl Dahlin (M), ordförande §§ 32-34 
Gunilla Johansson (S) 
Anette Rogö (C) 
Christel Alvarsson (C), ersätter Sebastian Hallén (L)  
Kaj Holst (M), ersätter Chatrine Pålsson Ahlgren (KD)  
Bo Karlsson (SD) 
Jonas Hellberg (S), ersätter Mattias Adolfsson (S) §§ 32-34 
 

Ej tjänstgörande ersättare Jonas Hellberg (S), §§ 35-42 
 

Tjänstepersoner Helen Persson, HR-direktör  
Marie Ogenvik, HR-chef IT-förvaltningen § 34 
Magnus Johansson, HR-chef hälso-och sjukvårdsförvaltningen § 35 
Emelie Thunberg, HR-strateg § 36 
Maria Ronold, förhandlingschef  
Magnus Ivarsson, biträdande förhandlingschef  
Gulistan Ucar, regionsekreterare 
Agnes Savetun, regionsekreterare 

   

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 32-42  

 
  

Ordförande Carl Dahlin (M) §§ 32-34     Mattias Adolfsson (S) §§ 35-42
   

 

 
  

Justerare Christel Alvarsson (C)    
  
Sekreterare Gulistan Ucar 
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§ 32   

Godkännande av dagordning 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott godkänner föredragningslistan med tillägg 
av delegationsbeslut. 
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§ 33   

Val av justerare 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott utser Christel Alvarsson (C) till justerare. 
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§ 34   

Rapportering från verksamhet; IT-förvaltningen 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om IT-förvaltningens uppdrag, som bland annat innefattar 
ansvar för tillgänglig och säker IT-miljö samt att driva digitalisering för 
effektivisering och hållbar utveckling. IT-förvaltningen samverkar med 
andra verksamheter inom regionen för att underlätta för verksamhet så att de 
kan sätta patienten och kunden i fokus. 
I förvaltningen arbetar cirka 165 medarbetare, fördelade på sju basenheter 
med tillhörande team. Information ges om ålders- och könsindelning på 
antalet medarbetare inom förvaltningen, samt förvaltningens arbete med 
kompetensförsörjning och rekrytering. 
Under hösten har medarbetare på IT-förvaltningen, likt andra medarbetare i 
regionen, haft möjlighet att svara på medarbetarskaps- och säkerhetsenkät. 
Till denna enkät var det en svarsfrekvens på 100 % från IT-förvaltningen.  
--- 
Föredragning av 
Marie Ogenvik, HR-chef IT-förvaltningen 
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§ 35   

Uppföljning av medarbetarskaps- och säkerhetsenkät, 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2021 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Medarbetarenkäten syftar till att ta fram ett underlag för fortsatt arbetsmiljö- 
kvalitets- och säkerhetsarbete. Målet är att enkäten ska hjälpa regionen till en 
förbättrad arbetsmiljö och säkerhetskultur för medarbetare och chefer samt 
en tryggare miljö för patienter, kunder, deltagare och samarbetspartners. 
 
Information ges om resultat för medarbetarskaps- och säkerhetsenkäten 2021 
för hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Jämförelse sker också med resultatet 
från Region Kalmar län som helhet, men också med resultatet från hälso- 
och sjukvårdsförvaltningens enkätundersökning 2019. 
 
I år har enkäten gått ut till 4068 anställda på hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen, varav 3279 svarat. Detta innebär en 
svarsfrekvens på 80,6 procent. Resultatet tas bland annat upp i dialog med 
medarbetare, skyddsombud och förtroendevalda på samtliga organisatoriska 
nivåer och arbetsplatser.  
 
--- 
Föredragning av 
Magnus Johansson, HR-chef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
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§ 36   

Kompetensförsörjning 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Region Kalmar län samverkar med olika parter gällande strategisk 
kompetensförsörjning, bland annat sker samverkan med olika lärosäten, 
sydöstra sjukvårdsregionen och kommuner.  
Regionen arbetar med utbildningsanställningar som en del i att utveckla och 
behålla medarbetare. Redogörelse sker för utbildningsanställningar hösten 
2015 – hösten 2021 samt antal examinerade fram till och med juni 2021.  
Information ges om regionens arbete med att utveckla och behålla 
medarbetare, samt att attrahera och rekrytera medarbetare. Bland annat finns 
uppdrag från tidigare regionplan, med målsättning att rekrytera ungefär 75 % 
av de nyutexaminerade sjuksköterskorna från Linnéuniversitet till Region 
Kalmar län. Det finns också ett tidigare uppdrag från regionplanen gällande 
behov av insatser för att stärka kompetensförsörjningen av psykologer. 
Karriärutvecklingsmodeller är också en viktig del i att stärka 
kompetensförsörjningen och attrahera och behålla medarbetare.  
Information ges om att digital introduktion för nyanställda medarbetare i 
Region Kalmar län ska införas. Syftet är att bidra till en trygg start för 
medarbetarna men också cheferna genom att skapa en bra introduktion och 
en kvalitetssäkring av introduktionsprocessen. 
Vidare informeras också om olika riktade rekryteringsaktiviteter som 
regionen genomför. 
--- 
Föredragning av 
Emelie Thunberg, HR-strateg 
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§ 37   

Regionalt kompetensråd 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Ett nationellt vårdkompetensråd har bildats på uppdrag av regeringen. I 
uppdraget ingår bland annat att samordna, kartlägga och verka för 
effektivare kompetensförsörjning i hälso- och sjukvård och tandvård. 
Till det nationella vårdkompetensrådet ska det också kopplas regionala 
vårdkompetensråd, inom varje sjukvårdsregionalt område. Befintlig 
samverkan mellan regional och kommunal hälso- och sjukvård samt 
högskolan behöver utvecklas. 
Information ges om förslag på övergripande uppdrag, syfte och organisering 
för de regionala vårdkompetensråden. Frågan om hur ett regionalt 
vårdkompetensråd kan etableras och vilken befintlig kunskap som finns 
bearbetas vidare i en arbetsgrupp. 
 
--- 
Föredragning av 
Helen Persson, HR-direktör 
 

7Comfact Signature Referensnummer: 1241621



 

 
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

Datum 
2021-12-02 

 
 

 
Regionstyrelsens personalutskott 
 

 
 

 
 

 

§ 38   

Inför löneöversyn 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Arbetet med löneöversyn 2022 har påbörjats, tidplan för arbetet redovisas. 
Information ges om aktuell status gällande kollektivavtalen men också om 
prognos för antal personer som kommer att gå i pension inom olika 
yrkesgrupper.  
Information ges också om medianlöner inom olika yrkesgrupper i Region 
Kalmar län, jämförelse sker också med medianlöner i vissa andra regioner. 
--- 
Föredragning av 
Maria Ronold, förhandlingschef 
Magnus Ivarsson, biträdande förhandlingschef 
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§ 39   

Uppdrag i Regionplan 2022-2024 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Information ges om följande uppdrag från regionplan 2022-2024, där 
förankring ska ske i regionstyrelsens personalutskott:  
 
- 22/13 Utreda förutsättningarna för att införa specialistutbildning för 

undersköterskor 
 
--- 
Föredragning av 

Helen Persson, HR-direktör 
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§ 40   
Nationell rapportering hyrbolag 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Regionernas gemensamma mål sedan 2016 är att uppnå en hyroberoende 
vård, med en stabil och varaktig bemanning med egna medarbetare för den 
löpande verksamheten. 
Information ges om en nationell sammanställning över kostnader för inhyrd 
personal inom hälso- och sjukvården som publiceras halvårsvis.  
Bemanningstrenden för första halvåret visar en ökning med 9,3 procent. 
Personalkostnaderna i egen regi ökade med 6,8 procent. 
Kostnad för inhyrd personal i förhållande till egen personal var 3,3 procent 
första halvåret 2021, en ökning med knappt 1 procentenhet jämfört med 
motsvarande period 2020. Fyra regioner har minskat sina kostnader för 
inhyrd personal under första halvåret 2021 jämfört med 2020.  
13 regioner har minskat sina hyrkostnader i psykiatrin. Totalt minskade 
kostnaderna med 4,3 procent. Kostnaderna för inhyrd personal i 
primärvården ökade med 2,7 procent totalt och i 11 av regionerna.  
--- 
Föredragning av 
Helen Persson, HR-direktör 
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§ 41   

Nyckeltal och statistik 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Uppföljning av statistik och nyckeltal redovisas för: 

- Sjukfrånvaro  
- Vård av barn 
- Arbetade timmar 
- Övertid  
- Fyllnadstid  

 
--- 
Föredragning av  
Helen Persson, HR-direktör 
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§ 42   

Delegationsbeslut 

Beslut 
Regionstyrelsens personalutskott noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Följande delegationsbeslut fattade av presidiet för regionstyrelsens 
personalutskott under perioden 31 augusti-1 december 2021 redovisas för 
regionstyrelsens personalutskott: 

• Beslut om 80-90-100 efter 66 år 

• Beslut om lönetillägg förförlängning HLR-samordnare och uppdrag som 
gruppledare. 

• Beslut om lönetillägg för uppdrag som medicinskt ledningsansvarig 
första linjechef. 

• Beslut om lönetillägg för utökat uppdrag som första linjechef. 

• Beslut om lönetillägg för förlängt uppdrag som Heroma-samordnare 

• Beslut om lönetillägg för uppdrag som fortsatt ställföreträdande 
smittskyddsläkare 

• Beslut om lönetillägg förförlängning HLR-samordnare och uppdrag som 
gruppledare. 

• Beslut om lönetillägg för uppdrag som medicinskt ansvarig 

• Beslut om lönetillägg för uppdrag som biträdande verksamhetschef  

• Beslut om lönetillägg för uppdrag som chefläkare  

• Beslut om lönetillägg för uppdrag/ansvar i 
kunskapsstyrningsorganisationen. 

• Beslut om lönetillägg för tillförordnat chefskap (Basenhetschef) 

• Beslut om lönetillägg för uppdrag som samordnare för Lärandeenhet 
söder. 
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