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Protokoll från Personalnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2020-09-30 kl. 9-12
Rum 114, Rådhus Skåne, Kristianstad

Beslutande
Pontus Lindberg (M), ordförande
Carina Wutzler (M), vice ordförande
David Westlund (S), 2:e vice ordförande
Åsa Kull (C)
Elisabeth Holmer (S)
Ewa Bejvel, tjänstgörande ersättare Paul Svensson (SD)
Ersättare
Margareta Johansson (KD)
Magnus Alm (S)
Charlotte Malmborg (S)
Övriga
Karin Melander, HR-direktör
Ronny Wain, Koncernstab HR
Therese Götberg, Koncernstab HR
Lea Blomberg, Koncernstab HR (deltog via länk)
Vivianne Sahlin, Koncernstab HR (deltog via länk)
Maria Melin, Koncernstab HR (deltog via länk)
Vivianne Sahlin, Koncernstab HR (deltog via länk)
Jessica Erlandsson-Persson, Koncernstab HR (deltog via länk § 37)
Ann Svensson, Chefssjuksköterska (deltog via länk § 37)
Gudrun Berggren, Koncernstab HR
Maria Ingvarsson, Koncernstab HR
Peter Svensson, LO
Monika Göl, TCO (deltog via länk)
Anette Murray, SACO (deltog via länk)
Lovisa Eriksson, sekreterare

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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2020-09-30

§ 36 Val av justeringsperson
David Westlund (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet

§ 37 Verksamhetsinformation
-

HR-direktör informerar, Karin Melander

-

Lägesrapport sommaren 2020, Jessica Erlandsson-Persson och
Ann Svensson

-

Förhandlingsärenden och informations kring avtalsrörelsen,
Therese Götberg

-

Oberoende av hyrpersonal, Maria Ingvarsson

-

Analys personalrörlighet, Ronny Wain

-

Samarbetsformer med arbetsförmedlingen, Lise-Lott Hassel

§ 38 Anmälan av informationshandlingar juni-aug 2020 PN
Ärendenummer: 2020-POL000003
Personalnämndens beslut
1. Personalnämnden lägger inkommen information till handlingarna.
Sammanfattning
Inkomna informationshandlingar sedan föregående nämndsammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-08-24

§ 39 Verksamhetsberättelse januari-augusti 2020 PN
Ärendenummer: 2020-POL000132
Personalnämndens beslut
1. Personalnämnden fastställer föreliggande förslag till
verksamhetsberättelse avseende januari-augusti 2020 och överlämnar
densamma till regionstyrelsen.

Region Skåne
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Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna lämnar bifogad
anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Samtliga nämnder ska lämna verksamhetsberättelse för delåret januari – augusti
2020. Verksamhetsberättelserna utgör även underlag för Region Skånes
delårsrapport.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-22
2. Personalnämndens verksamhetsberättelse för delåret januari – augusti
2020

§ 40 Revidering av riktlinjer för bisysslor PN
Ärendenummer: 2020-POL000285
Personalnämndens beslut
Personalnämnden föreslår regionstyrelsen följande
1. Regionstyrelsen antar föreliggande förslag till riktlinjer vid prövning av
bisysslor och likartade aktiviteter, vilka ersätter tidigare riktlinjer
beslutade 2009-12-15 § 396.
2. Riktlinjer för bisysslor kompletteras med följande formulering:
”Regiondirektören kan pröva förbud mot bisysslor.” Under rubriken
”Förbud mot arbetshindrande eller konkurrerande...” på sidan 8-9.
Sammanfattning
Personalnämnden har den 4 mars 2020 uppdragit åt HR-direktören att göra vissa
uppdateringar av gällande riktlinjer vid prövning av bisysslor och likartade
aktiviteter.
Yrkanden
Ordförande yrkar att riktlinjer för bisysslor kompletteras med följande
formulering:
”Regiondirektören kan pröva förbud mot bisysslor.” Under rubriken ”Förbud
mot arbetshindrande eller konkurrerande...” på sidan 8-9.
Ordförande ställer yrkande mot avslag och finner att nämnden beslutat enligt
hans förslag till beslut.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-08-24
2. Förslag till riktlinjer vid prövning av bisysslor och likartade
aktiviteter 2020-08-24
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§ 41 Remiss - SOF Remittering av promemorian Reglering av
undersköterskeyrket - kompetenskrav och övergångsbestämmelser PN
Ärendenummer: 2020-POL000325
Personalnämndens beslut
1. Personalnämnden avger yttrande till socialdepartementet över
promemorian reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och
övergångsbestämmelser (Ds 2020:15) enligt föreliggande yttrande.
Sammanfattning
Region Skåne har beretts möjligheten att avge yttrande över promemorian
reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och övergångsbestämmelser
(Ds 2020:15) och avger yttrande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-08-12
2. Yttrande 2020-08-12
3. Remissbrev Ds 2020-15
4. Promemoria "Reglering av undersköterskeyrket – kompetenskrav och
övergångsbestämmelser"

§ 42 Konsekvenser på planerade åtgärder på grund av Covid-19
uppdatering
Ärendenummer: 2020-POL000211
Personalnämndens beslut
1. Personalnämnden godkänner uppdaterad redovisning av konsekvenser till
följd av Covid- 19 kopplat till aktiviteter inom ramen för
personalnämndens verksamhetsplan och lägger informationen till
handlingarna.
2. Fortsatt uppföljning sker på kommande personalnämndssammanträden
och inom ramen för ekonomiska månadsuppföljningar.
Sammanfattning
Rådande situation med covid-19 medför konsekvenser för genomförandet av
ett antal aktiviteter inom ramen för personalnämndens verksamhetsplan 2020.
I denna redovisning redogörs för de aktiviteter som påverkas, fortsatt planering
samt konsekvenser.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-09-15
2. Sammanställning av aktiviteter, åtgärder samt konsekvenser 2020-09-15
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§ 43 Revidering av medarbetarenkät - genomförande 2020
Ärendenummer: 2020-POL000210
Personalnämndens beslut
1. Ordförande beslutar om att ändra tidigare beslut om att skjuta upp
medarbetarenkäten till 2021 för att istället genomföras i december 2020.
Informationen översänds till styrelser och nämnder i Region Skåne.
Sammanfattning
På grund av Covid- 19 nedprioriterades genomförande av regional
medarbetarenkät i september 2020 enligt tidigare fastställd tidplan. Vid
utredning av ny tidpunkt för genomförande 2021 framkom att våren är ett sämre
alternativ än vinter och höst. En bättre tidpunkt för genomförande, utifrån
verksamhetens behov, är december 2020.
I ärendet finns följande dokument
Beslutsförslag 2020-09-15

Efter genomfört möte följde prisutdelning med efterföljande lunch där
prisvinnarna av ledarskapspriset 2020 uppvaktades av nämnden.

Vid protokollet

Lovisa Eriksson
Sekreterare
Justeras 2020-09-30

Pontus Lindberg
Ordförande

Region Skåne

David Westlund
2:e vice ordförande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

Personalnämnden
2020-09-30

4. Verksamhetsberättelse januari-augusti 2020
Första halvåret 2020 har präglats av den pågående pandemin. Utöver de omedelbara
effekterna på sjukvården har pandemin orsakat ökad arbetslöshet men även ett större intresse
för att arbeta inom vården. Den ökande arbetslösheten innebär att Region Skåne behöver
återstarta arbetet med extratjänster. Region Skåne måste också möta det ökade intresset för att
arbeta inom vården, bland annat genom VFU-platser för de som studerar.

För Socialdemokraterna i personalnämnden

David Westlund
Andre vice ordförande

