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Protokoll från Personalnämndens sammanträde
Tid:
Plats:

2020-08-31 kl.10-11:10
Styrbord/Babord, Dockan, Malmö

Beslutande
Pontus Lindberg (M), ordförande
Carina Wutzler (M), vice ordförande
David Westlund (S), 2:e vice ordförande
Åsa Kull (C)
Magnus Alm (S), tjänstgörande ersättare för Elisabeth Holmer (S)
Paul Svensson (SD)
Ersättare
Margareta Johansson (KD)
Ewa Bejvel (SD)
Mikael Rubin (M)
Charlotte Malmborg (S)
Övriga
Karin Melander, HR-direktör
Ronny Wain, Koncernstab HR
Jan Lundin, Koncernstab HR
Lea Blomberg, Koncernstab HR
Vivianne Sahlin, Koncernstab HR
Maria Melin, Koncernstab HR
Vivianne Sahlin, Koncernstab HR
Joanna Svedberg, SACO
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
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§ 30 Val av justeringsperson
David Westlund (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 31 Verksamhetsinformation
-

HR-direktör informerar, Karin Melander

-

Lägesrapport Covid-19, Karin Melander

-

Förhandlingsärenden, Jan Lundin

§ 32 Anmälan av delegationsbeslut juni-aug 2020 PN
Ärendenummer: 2020-POL000002
Personalnämndens beslut
1. Personalnämnden lägger anmälda delegationsbeslut till handlingarna.
Sammanfattning
Anmälda delegationsbeslut sedan föregående sammanträde.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-08-25

§ 33 Tillämpningsanvisningar för resultathantering och införande gällande
personaldrivna vårdenheter
Ärendenummer: 2019-POL000066
Personalnämndens beslut
Personalnämnden föreslår regionstyrelsen följande:
1. Regionstyrelsen godkänner tillämpningsanvisningar för resultathantering
avseende personaldrivna vårdenheter.
2. Regionstyrelsen godkänner tillämpningsanvisningar för införande av
personaldrivna vårdenheter.
3. Tillämpningsanvisningarna kompletteras med tillägg om sluten
omröstning för att säkerställa klar majoritet av intresse från medarbetarna
inför en ansökningsprocess att bli en personaldriven enhet.
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna och
sverigedemokraterna deltar ej i beslutet.
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Protokollsanteckning
David Westlund (S) deltar ej i beslutet och lämnar bifogad anteckning till
protokollet.
Paul Svensson (SD) deltar ej i beslutet och lämnar bifogad anteckning till
protokollet.
Sammanfattning
I detta beslutsförslag föreslår personalnämnden regionstyrelsen att besluta om
tillämpningsanvisningar avseende resultathantering, i enlighet med de av
regionfullmäktige beslutade riktlinjerna för personaldrivna vårdenheter i Region
Skåne, samt att besluta om tillämpningsanvisningar för införande av
personaldrivna vårdenheter i Region Skåne.
Yrkanden
Pontus Lindberg (M) yrkar att tillämpningsanvisningarna kompletteras med
tillägg om sluten omröstning för att säkerställa klar majoritet av intresse från
medarbetarna inför ansökningsprocessen att bli en personaldriven enhet.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutat i
enlighet med hans förslag.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-08-04
2. Tillämpningsanvisningar för resultathantering avseende personaldrivna
vårdenheter i Region Skåne (bilaga 1)
3. Tillämpningsanvisningar för införande av personaldrivna vårdenheter i
Region Skåne (bilaga 2)
4. Protokollsutdrag Regionstyrelsen 2020-06-04 § 125 Riktlinjer avseende
resultathantering för Personaldrivna vårdenheter (Ärendenummer: 2019POL000066) (bilaga 3)
5. Protokollsutdrag Regionfullmäktige 2020-04-16, § 26 Utredning regelverk
och styrformer för införandet av personaldrivna resultatenheter
(Ärendenummer: 2019-POL000066) (bilaga 4)
6. Riktlinjer för Personaldrivna vårdenheter i Region Skåne, beslutad i
Regionfullmäktige 2020-04-16 (bilaga 5)

§ 34 Gratifikation för erfarna medarbetare PN
Ärendenummer: 2020-POL000328
Personalnämndens beslut
1. Personalnämnden ger HR-direktören i uppdrag att göra en översyn och
omvärldsanalys av hedersbevisning av erfarna medarbetare i syfte att
överväga eventuella förändringar.
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Sammanfattning
Ärendet rör en översyn och omvärldsanalys av hedersbevisning av erfarna
medarbetare i syfte att överväga eventuella förändringar.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-07-01
2. RD beslut "Hedersbevisning för medarbetare i Region Skåne, 2013-1125"

§ 35 Sammanträdesplanering 2021 PN
Ärendenummer: 2020-POL000234
Personalnämndens beslut
1. Personalnämnden fastställer följande datum för sammanträden under
2021:
5 mars
6 maj
24 juni
1 oktober
11 november
2 december
Sammanfattning
I detta ärende beslutar personalnämnden om sammaträdesdatum för 2021.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-08-24

Vid protokollet

Lovisa Eriksson
sekreterare

Pontus Lindberg

Region Skåne

David Westlund

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne

Personalnämnden
2020-08-31

Protokollsanteckning: Tillämpningsanvisningar för resultathantering och införande
gällande personaldrivna vårdenheter

Frågan om personaldrivna vårdenheter har tidigare behandlats i personalnämnden såväl som
regionfullmäktige. Där har vi socialdemokrater påpekat de brister vi ser med modellen.
Processen med att ta fram ärendet har dessutom kritiserats av personalföreträdarna, vilket är
anmärkningsvärt för ett ärende som har som syfte att öka personalens inflytande.
Tillämpningsansvisningarna löser inte de problem vi påtalat med modellen. Eftersom den
principiella frågan redan är avgjord i fullmäktige avstår vi från att delta i beslutet.

För Socialdemokraterna i personalnämnden

David Westlund
Andre vice ordförande

Protokollsanteckning
Personalnämnden 2020-08-31.

Ärende 4 ” Tillämpningsanvisningar för resultathantering och införande
gällande personaldrivna enheter. ”
Sverigedemokraterna har haft ett antal synpunkter på införandet av personaldrivna
enheter inom region Skånes organisation.
Nedan följer våra synpunkter:
1. När det gäller den personaldrivna enheten och dess ekonomiska resultat som
de får använda till investeringar, så vill inte Sverigedemokraterna att detta
överskott kan användas till att lönekonkurrera med andra befintliga
avdelningar som drivs av region Skåne inom samma sjukhus.
2. Det står i tillämpningsanvisningarna att chefen på den personaldrivna
enheten utses av RD. Vi anser att det skall vara sluten omröstning bland
personalen, eftersom man då eliminerar risken för att grupptrycket påverkar
personalen.

Vi vill också tacka styret för att de tog till sig vårt förslag om att ha en sluten
omröstning bland personalen när det gäller om de skall bli en personaldriven enhet
eller inte.

För Sverigedemokraterna region Skåne

Paul Svensson(SD)
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