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Svar på interpellation 2007:59 Johan Sjölander (s) om
kostnader för inhyrd personal
Johan Sjölander (s) har frågat mig följande:
1. Är den ökande användningen av hyrpersonal i linje med majoritetens
personalpolitik?
2. Kommer landstingsrådet att vidta åtgärder för att hålla användningen av
hyrpersonal inom den av fullmäktige beslutade budgeten?
3. Ser landstingsrådet hyrpersonal som en långsiktigt hållbar lösning på
landstingets bemanningsbehov?
Som svar vill jag anföra följande:
Ansvaret för och valet av hur de olika vårdproducenterna väljer att fylla sina
vakanta tjänster ligger hos dem. Som personalansvarigt landstingsråd tycker
jag dock att det är mycket viktigt att alla som arbetar för landstinget känner
att de har en möjlighet att påverka och bidra till sin arbetsplats och
arbetsmiljö, att man har arbetsledare som hör och ser sin personal och att
man har en bra arbetssituation och lön. Det finns ingen anledning till att
inhyrd personal skulle få sämre möjligheter till detta. I ett längre perspektiv
tror jag dock att det är bra om en så stor andel som möjligt av personalen är
fast anställd då det bidrar till att skapa trygghet för både personal och
patienter och en stabilitet och delaktighet i organisationen som nödvändig
för att kunna genomföra förbättringar och effektiviseringar. Ur ett
ekonomiskt perspektiv vet vi att inhyrd personal är dyrare än fast anställd
personal men dessvärre finns det trånga sektorer inom vården där bristen på
kompetent personal är stor vilket gör att man ibland måste ta till inhyrd
personal för att fylla vakanser. Budskapet från majoriteten har varit tydligt:
Den budget som är lagd för de olika sjukhusen ska hållas, ser
verksamhetsledningarna tendenser till att lönekostnaderna kommer att öka
måste de vidta åtgärder för att dessa ryms inom budgetramen. En stor
medvetenhet om och kontroll av personalkostnadernas utveckling över tiden
är absolut nödvändig med tanke på att den utgör den enskilt största
kostnaden i verksamheten.

Därmed anser jag interpellationen besvarad.
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