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PROTOKOLL 3/2015
2015-06-02

LS 2015-0062

Kl 12.30-14.15

§ 20-§ 27

S a m m a n t r ä d e med landstingsstyrelsens
personalutskott
Datum för justering: 2015-06-03

Plats

Mälarsalen

Närvarande
Ledamöter
Peter Carpelan ordförande (M)
Charlotte Broberg (M)
Rickard Wessman (M) § 20-23
Lise Lidbäck (FP), i:e vice ordförande
Jens Sjöström (S), 2:e vice ordförande
Robert Johansson (S)
Susanne Nordling (MP)
Håkan Jörnehed (V)

Ersättare
Cecilia Löfgreen (M) tjänstgörande
Pia Helleday (M) § 20-22
Pehr Granfalk (M)
Ninos Maraha (FP)
Aram El Khoury (KD)
Dag Larsson (S) § 20-23
Malin Karlsson (MP) § 20-24
Gunilla Roxby Cromwell (V) § 20-24

Ej närvarande
Ledamöter
Stefan Bergström (C)

Ersättare
Erika Ullberg (S)

Närvarande
Politiska tjänstemän
Jonas Lilleberg Eriksson
Veronica Eriksson § 23-27
Jenni Larsson § 20-24
Patrik Lind § 20-23
Jenny Norell
Lars Nordgren

Sekreterare

Tjänstemän
Maria Englund
Lena Halvardson Rensfelt
Anna Humble § 23
Anna Nergårdh § 25-27
Ingrid Bjurenborg
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Meddelande
Protokoll för sammanträde den 2015-06-02 med landstingsstyrelsens
personalutskott har justerats
Justeringen har tillkännagivits
Bevis/Anslag
genom anslag på landstingets
anslagstavla
2015-06-03
Datum för justering
För § 20 - § 27
Datum för anslags uppsättande

2015-06-03

Datum för anslags nedtagande

2015-06-30

Förvaringsplats för protokollet

LSF Kansli, Landstingshuset,
Hantverkargatan 45

Underskrift
Bevis om anslag

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§20
Justerare och justeringsdag
Ordföranden Peter Carpelan och Jens Sjöström valdes att justera dagens
protokoll den 3 juni 2015.

Ordförande

Justerare
-7

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§21
Motion 2015:3 av Jens Sjöström (S) om att ställa särskilda
avtalsvillkor om personalövertagande i samband med köp
av tjänster från externa leverantörer
LS 2015-0294

Ärendebeskrivning
Jens Sjöström (S) har den 17 februari 2015 lämnat en motion 2015:3 om att
ställa särskilda avtalsvillkor om personalövertagande i samband med köp
av tjänster från externa leverantörer.

Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 maj 2015
Motion 2015:3

Förslag och yrkande
På sammanträdet föreligger följande förslag.
Bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 maj 2015.
Bifall till motionen från S-ledamöterna och V-ledamoten.
Ordförande finner att personalutskottet bifaller landstingsdirektörens
tjänsteutlåtande.

Personalutskottets beslut
Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad
Reservation av S-ledamöterna och V-ledmoten till förmån för det egna
förslaget.
Beslutsexpediering:
LS
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§ 22
Förslag om utbildningsdag för personalutskottet den 4
september kl 9.00 -13.00 med avslutande lunch
Ärendebeskrivning
Förslag om att anordna en utbildningsdag för personalutskottet den
4 september 2015.

Personalutskottets beslut
att anordna en utbildningsdag för personalutskottet kl 9.00-13.00 med
avslutande lunch den 4 september 2015.

Beslutsexpediering:
[Text]
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Skn.
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§23

Yttrande över betänkandet För framtidens hälsa - en ny
läkarutbildning, SOU 2013:15 (LS 2015-0576)
Anna Humble och Maria Englund informerade om tjänstemannayttrandet
över betänkandet För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning,
SOU 2013:15.
Förslag till tjänstemannayttrande kommer att skickas till
personalutskottets ledamöter och ersättare innan remissvaret skickas till
Utbildningsdepartementet.
Särskilt uttalande:
Susanne Nordling (MP) lägger ett särskilt uttalande till protokollet från
Miljöpartiet (bilaga).
§24

Kompetensförsörjning
Maria Englund informerade om kompetensförsörjningen inom SLL.
§25

Planering av hälso- och sjukvården i sommar
Anna Nergårdh informerade om planeringen av hälso- och sjukvården i
sommar.
§26

Övriga frågor
Ordförande lät till protokollet anteckna en påminnelse om att skrivelser
m.m. till personalutskottet ska inkomma senast M. 12.00 dagen före
sammanträdet. De ska skickas till sekreteraren som vidarebefordrar
dokumentet till personalutskottets ledamöter och ersättare.
Skrivelse av Håkan Jörnehed (V) om vem som får vara chef i vården
(LS 2015-0805) anmäldes.
Skrivelse av Jens Sjöström (S) om planering inför sommaren 2016
(LS 2015 - 0807) anmäldes.
Jens Sjöström väckte frågan om personalutskottets uppdrag gällande
strategiska beslut samt frågan om besvarande av skrivelser.

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§27

Nästa sammanträde med personalutskottet
Nästa sammanträde med personalutskottet äger rum den i september
kl 12.30-14.15.

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.
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SÄRSKILT UTTALANDE
2015-06-02

LS 2015-0576

För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)
Betänkande från läkarutbildningsutredningen
Utredningen pekar på en ny och viktig inriktning för
läkarutbildningen som harmoniserar väl med en modern hälso- och
sjukvården.
Målet för läkarutbildningen är bra, att den ska vara en vetenskapligt
förankrad utbildning som tränar studenternas professionalitet,
intresse för medicinsk forskning och utveckling av hälso- och
sjukvården. Särskilt positivt tycker vi att det är att utbildningen ska
ge en förståelse för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för
enskilda och olika grupper, ur ett såväl nationellt som globalt
perspektiv. Det är också positivt att utredningen betonar att träning i
kommunikation med patienten, och ett vetenskapligt och kritiskt
tänkande som ska göra nya läkare skickliga på att möta
kunskapsutveckligen och en mer 'patientcentrerad vård'.
För en ännu mer modern hälso- och sjukvård som utgår från den
sjuke personenes villkor, tillvaratar hälso- och sjukvårdens alla
professioner och fokuserar på teamarbete vill vi att utbildningen ska
fokusera på en 'personcentrerad vård'.

