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Protokoll från Personalnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2021-06-24 kl.08:30-11:40
Vildanden, Dockan, Malmö [Sammanträdet genomfördes digitalt]

Beslutande
Pontus Lindberg (M), ordförande
Carina Wutzler (M), vice ordförande
David Westlund (S), 2:e vice ordförande
Åsa Kull (C)
Elisabeth Holmer (S)
Paul Svensson (SD)
Ersättare
Camilla Knobblock (L)
Margareta Johansson (KD)
Charlotte Malmborg (S)
Magnus Alm (S)
Ewa Bejvel (SD)
Övriga
Karin Melander, HR-direktör
Ronny Wain, Koncernstab HR
Jan Lundin, Koncernstab HR
Maria Ingvarsson, Koncernstab HR
Vinko Mikulic, Koncernstab HR
Jessica Erlandsson Persson Koncernstab HR
Gudrun Berggren, Koncernstab HR
Lea Blomberg, Koncernstab HR
Ola Björgell, Koncernstab HR
Peter Svensson, LO
Monika Göl, TCO
Joanna Svedberg, SACO
Lovisa Eriksson, nämndsekreterare

§ 22 Val av justeringsperson

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Datum
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2021-06-24

David Westlund (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 23 Verksamhetsinformation



HR-direktören informerar inkl. information för vaccin



Oberoende av hyrpersonal



Förhandlingsärenden etc.



Information om nuläget i Framtidens Hälsosystem



Information kring arbetsgivarvarumarket



Arbete med likarätt i Region Skåne (likarättsrond)

§ 24 Anmälan av informationshandlingar juni PN
Ärendenummer: 2021-POL000004
Personalnämndens beslut
1. Nämnden lägger inkommen information till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-17

§ 25 Månadsuppföljning maj med analys och prognos PN
Ärendenummer: 2020-POL000132
Personalnämndens beslut
1. Personalnämnden fastställer uppföljning och prognos per maj månad
avseende personalnämnden och lägger informationen tillhandlingarna.
Sammanfattning
I detta ärende lämnas en redovisning av utfallet per maj månad jämfört med
budget samt helårsprognos för personalnämnden.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-17
2. Månadsuppföljning 770 personalnämnd 2105
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§ 26 Yttrande över planeringsdirektiv 2022 PN
Ärendenummer: 2020-POL000532
Personalnämndens beslut
1. Personalnämnden avger yttrande till regionstyrelsen över
Planeringsdirektiv 2022-24 inför beslut om Region Skånes
Verksamhetsplan och budget 2022 med plan för 2023-24, enligt
föreliggande förslag.
Paul Svensson (SD) deltar ej i beslutet.

Reservation
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till
förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckningar
Paul Svensson (SD) lämnar bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Nämnder och bolag ska lämna yttrande angående regionstyrelsens
planeringsdirektiv inför verksamhetsplan och budget 2022 med plan för åren
2023 och 2024. Yttrandena utgör sedan underlag för regionstyrelsens förslag till
Region Skånes budget och verksamhetsplan för kommande år.
Yrkanden
David Westlund (S) yrkar att meningen ”Personalnämnden har rimligt goda
möjligheter att uppnå det strategiska målet, givet lagda ekonomiska

förutsättningar för planperioden.” byts ut till ”Personalnämnden behöver
tillskjutas medel för att kunna utöka antalet utbildningsanställningar/-lön med
målsättningen att nå upp till 300 platser för sjuksköterskor och 40 för

undersköterskor under planperioden”, samt att ”Dock” byts ut till ”Vidare” i
efterföljande mening.
Ordförande ställer yrkandet mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt
ordförandes förslag till beslut.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-14
2. Yttrande PN 2021-06-14
3. Planeringsdirektiv 2022-24

§ 27 Uppdatering uppdrag servicevärdar - bemanning och rätt använd
kompetens
Ärendenummer: 2020-POL000320
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Personalnämndens beslut
1. Personalnämnden godkänner ett projektdirektiv "Underlag inför ett
eventuellt beslut om breddinförande av servicevärdar i Region Skåne".
2. Personalnämnden uppmanar till att fler pilotprojekt inom direktivets ram
startas upp inom Region Skånes verksamheter.
3. Ärendet ska slutredovisas vid nämndens sammanträde under första
kvartalet 2022.
Protokollsanteckningar
David Westlund (S) lämnar bifogad anteckning till protokollet.

Sammanfattning
Det arbete som gjorts hittills betraktas som en förstudie till ett mer
genomgripande projekt för att närmare belysa förutsättningar för ett breddat
införande av servicevärdar, där hänsyn måste tas till det arbete som bedrivs i
projekt bemanningsmåltal. Förslag till projektdirektiv för att fortsatt kartlägga
förutsättningarna för ett breddat införande av servicevärdar i Region Skåne
bilägges. Arbetet genomförs i arbetsgrupp samt facklig referensgrupp.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-17
2. Projektdirektiv servicevärdar
3. Beslutsförslag PN 210522
4. PN § 53 201125

§ 28 Delfinansiering projekt för optimerat vårdflöde med servicevärdar PN
Ärendenummer: 2021-POL000233
Personalnämndens beslut
1. Personalnämnden delfinansierar projekt Optimerade vårdflöden vid Ystad
lasarett med 1,1 miljoner kronor som en engångskostnad under 2021.
Sammanfattning
Sjukhusstyrelse Ystad föreslår att med start den 10 maj 2021 breddinföra
pilotprojektet Optimera vårdflöden till fler avdelningar för att resursoptimera
servicetjänsterna. Projektet löper fram till den 31 december 2021.
Personalnämnden föreslås delfinansiera projektet med 1,1 miljoner kronor som
en engångskostnad.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-04
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§ 29 Remiss Medarbetaridé
Ärendenummer: 2021-POL000135
Personalnämndens beslut
1. Personalnämnden översänder föreliggande förslag på Medarbetaridé på
remiss till styrelser och nämnder inom Region Skåne.
2. Yttranden på remissen ska vara inkomna senast 2021-10-08.
Sammanfattning
Personalnämnden har, i samråd med professionen och fackliga representanter,
arbetat fram ett förslag på uppdaterad medarbetaridé för medarbetare inom
Region Skåne. Medarbetaridén beskriver:
- hur vi som medarbetare skapar framtidstro och livskvalitet för invånare
- Region Skånes syn på arbetsplatsen och medarbetarskapet
- hur vi skapar en attraktiv och hållbar arbetsplats.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-24
2. Remissversion Medarbetaridé

§ 30 Strategi för oberoende av hyrpersonal
Ärendenummer: 2021-POL000134
Personalnämndens beslut
Personalnämnden föreslår regionstyrelsen följande
1. Regionstyrelsen antar strategin för oberoende av hyrpersonal.
Sammanfattning
För en ökad kontinuitet och kvalitet i sjukvården är Region Skånes målsättning
att vara en attraktiv arbetsgivare, som bemannar sina verksamheter med fast
anställda medarbetare och minimerar inhyrning av läkare och sjuksköterskor till
att omfatta maximalt 1,5% av den totala personalkostnaden.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-04-16
2. Strategi för oberoende av hyrpersonal

§ 31 Svar på Skåneförslaget. Tacka vårdpersonalen med lön
Ärendenummer: 2021-POL000200
Personalnämndens beslut
1. Personalnämnden avslår Skåneförslag "tacka vårdpersonalen med lön".
Sammanfattning
Ärendet innehåller svar på inkommet Skåneförslag "Tacka vårdpersonalen med
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lön". I Skåneförslaget föreslår författaren en övergripande löneökning på 5000
kr för alla anställda inom vård- och omsorg i Region Skåne med vissa undantag.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-04
2. Skåneförslag. Tacka vårdpersonalen med lön

§ 32 Omdisponering av budget för anslag till kliniska lärare
Ärendenummer: 2021-POL000293
Personalnämndens beslut
1. Personalnämnden godkänner omdisponering av budget 2021 samt
finansiering av kliniska lärare enligt liggande förslag.
Sammanfattning
För att utöka möjligheten att ta emot fler studerande behövs det kliniska lärare
inom operation- och intensivvårdsenheterna. Ärendet avser finansiering av
kliniska lärare för hösten 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-06-17
2. Omdisponering av medel för kliniska lärare 20210525 PN

Sammanträdet avslutades med avtackning av HR-direktör Karin Melander då
detta var hennes sista sammanträde med nämnden innan hon går vidare till
annan tjänst.

Vid protokollet
Lovisa Eriksson
Sekreterare
Pontus Lindberg
Ordförande
David Westlund
2:e vice ordförande

Region Skåne

Protokollsanteckning
Personalnämnden Ärende 5 2021-06-24.
Ärende 5 ”Yttrande över planeringsdirektiv 2022”
Sverigedemokraterna kommer att lämna ett eget budgetförslag där vi kommer
redogöra för våra satsningar inom den skånska vården.

Vi väljer därför att avstå från att delta i beslutet.

För Sverigedemokraterna Region Skåne
Paul Svensson(SD)

_________________________________________________________________________________________________________________

Sverigedemokraterna Region Skåne | Västra storgatan 12 | 291 89 Kristianstad | Tel: 044-309 30 00
E-post: regionskane@sd.se | Hemsida: skane.sd.se

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Personalnämnden
2021-06-24

Protokollsanteckning: 6. Uppdatering uppdrag servicevärdar
En extern utredning har visat att servicevärdar avlastar vårdpersonalen, samtidigt som de
också professionaliserar måltidshanteringen och städningen. Mot den bakgrunden har
Socialdemokraterna lämnat in en motion om breddinförande av servicevärdar.
Med det föreslagna projektdirektivet utökas i viss mån uppdraget jämfört med den externa
utredningens förslag till att även gälla övrig vårdnära service. I projektdirektivet anges också
beroenden mot andra pågående projekt.
Om Region Skåne ska klara kompetensförsörjningen framöver kommer vårdpersonalen
behöva avlastas de uppgifter som kan göras av annan personal. En sådan avlastning skulle
dessutom, som utredningen har visat, förbättra vårdpersonalens arbetsmiljö. Det är därför
viktigt att de beroenden som anges till andra projekt inte innebär att processen bromsas upp.
För Socialdemokraterna i personalnämnden
David Westlund (S)
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