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PROTOKOLL 5/2015
Tisdagen den 3 november 2015

LS 2015-0062

§37
Justerare och justeringsdag
Ordförande Peter Carpelan och Jens Sjöström valdes att justera dagens
protokoll den 9 november 2015

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Personalutskott
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§38
S a m m a n t r ä d e s t i d e r Personalutskottet 2016
LS 2015-1115
Personalutskottets beslut
att fastställa sammanträdesdagar för personalutskottet för år 2016 enligt
följande
28 januari, 25 februari, 14 april, 26 maj, 26 augusti, 22 september,
27 oktober, 24 november
Sammanträdestid kl 10.00-12.00

Beslutsexpediering:
Akt

•7

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
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39
Förslag om inrättande av en u t ö k a d presidiegrupp i
personalutskottet
LS 2015-0998

Ärendebeskrivning
Personalutskottets ordförande har inkommit med en skrivelse med förslag
om inrättande av en utökad presidiegrupp i personalutskottet i arbetet med
att ta fram en kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting.
Gruppen föreslås få i uppdrag att genomföra fördjupande studiebesök och
bereda frågor kopplade till strategin.

Beslutsunderlag
Ordförandeskrivelse med förslag om inrättande av en utökad presidiegrupp
i personalutskottet.

Förslag och yrkande
Ordförande föreslår personalutskottet besluta
att utse en utökad presidiegrupp med ledamöter från personalutskottet
med uppdrag att bereda frågor kopplade till framtagandet av en
kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting samt,
att de partier som inte är representerade i presidiet i personalutskottet
föreslås utse en representant vardera till gruppen senast den 10 november
2015.

Personalutskottets beslut
att utse en utökad presidiegrupp med ledamöter från personalutskottet
med uppdrag att bereda frågor kopplade till framtagandet av en
kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting samt,
att de partier som inte är representerade i presidiet i personalutskottet
föreslås utse en representant vardera till gruppen senast den 10 november
2015.

Beslutsexpediering:
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Personalutskott
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LS 2015-0062

§40
Skrivelse av Jens S j ö s t r ö m (S) om kollektivavtal - ett
självklart skallkrav vid upphandlingar och avtalstecknande
LS 2015-0586
Ärendebeskrivning
Jens Sjöström (S) har den 14 april 2015 lämnat en skrivelse till
personalutskottet om upparbetande av en ny upphandlingspolicy för
Stockholms läns landsting som ställer tydligt krav på svenska kollektivavtal
vid upphandling.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 oktober 2015
Skrivelse från Jens Sjöström (S)
Landstingsdirektörens förslag till yttrande över delbetänkandet
upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78, LS 2015-1088
Förslag och yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag
att anse skrivelsen besvarad.
Proposition
Ordföranden frågade om personalutskottet bifaller förvaltningens förslag.
Personalutskottet biföll förslaget.
Personalutskottets beslut
att anse skrivelsen besvarad

Beslutsexpediering:
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
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Landstingsstyrelsen
Personalutskott

LS 2015-0062

§41
Skrivelse av Jens S j ö s t r ö m (S) om redovisning av
Stockholms l ä n s landstings p e r s o n a l b o s t ä d e r
LS 2015-0587
Ärendebeskrivning
Jens Sjöström (S) har den 14 april lämnat en skrivelse till personalutskottet
angående redovisning av Stocldiolms läns landstings personalbostäder.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 22 oktober 2015
Skrivelse från Jens Sjöström (S) om redovisning av Stockholms läns
landstings personalbostäder
Förslag och yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag
att anse skrivelsen besvarad.
Proposition
Ordföranden frågade om personalutskottet bifaller förvaltningens förslag.
Personalutskottet biföll förslaget.
Personalutskottets beslut
att anse skrivelsen besvarad

Beslutsexpediering:
Akt

7
Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Personalutskott
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Tisdagen den 3 november 2015

LS 2015-0062

§42
Skrivelse av H å k a n J ö r n e h e d (V) om att axla ansvaret f ö r
v å r d p e r s o n a l e n s fortbildning i och med det nya
samverkansavtalet med l ä k e m e d e l s i n d u s t r i n
LS 2015-0588
Ärendebeskrivning
Håkan Jörnehed (V) har den 14 april 2015 lämnat en skrivelse till
personalutskottet om att axla ansvaret för vårdpersonalens fortbildning i
och med det nya samverkansavtalet med läkemedelsindustrin.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 19 oktober 2015
Skrivelse av Håkan Jörnehed (V)
Förslag och yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag
att anse skrivelsen besvarad.
Proposition
Ordföranden frågade om personalutskottet bifaller förvaltningens förslag.
Personalutskottet biföll förslaget.
Personalutskottets beslut
att anse skrivelsen besvarad

Beslutsexpediering:
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
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Tisdagen den 3 november 2015

Landstingsstyrelsen
Personalutskott

LS 2015-0062

43
Skrivelse av H å k a n J ö r n e h e d (V) om vem som får vara chef
i vården
LS 2015-0805
Ärendebeskrivning
Håkan Jörnehed (V) har den 2 juni 2015 lämnat en skrivelse till
landstingsstyrelsens personalutskott angående vem som får vara chef i
vården.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 oktober 2015
Skrivelse från Håkan Jörnehed (V)den 2 juni 2015
Förslag och yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag
att anse skrivelsen besvarad.
Proposition
Ordföranden frågade om personalutskottet bifaller förvaltningens förslag.
Personalutskottet biföll förslaget.
Personalutskottets beslut
att anse skrivelsen besvarad

Beslutsexpediering:
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Personalutskott
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Tisdagen den 3 november 2015
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§44
Skrivelse av Jens S j ö s t r ö m (S) om planering i n f ö r
sommaren 2016
LS 2015-0807
Ärendebeskrivning
Jens Sjöström (S) har den 2 juni 2015 lämnat en skrivelse till
personalutskottet om planering inför sommaren 2016.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 12 oktober 2015
Skrivelse från Jens Sjöström (S) om planering inför sommaren 2016
Förslag och yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag
att anse skrivelsen besvarad.
Proposition
Ordföranden frågade om personalutskottet bifaller förvaltningens förslag.
Personalutskottet biföll förslaget.
Personalutskottets beslut
att anse skrivelsen besvarad

Beslutsexpediering:
Akt

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

JIL Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Personalutskott
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LS 2015-0062

§45
Information om k o m p e t e n s f ö r s ö r j n i n g s a r b e t e t p å N K S
Mikael Forss och Anna-Karin Samuelsson informerade om
kompentensförsörjningsarbetet p å Nya Karolinska Solna

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

J L Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Personalutskott

PROTOKOLL 5/2015
Tisdagen den 3 november 20

§46
Översyn av incitamentsmodeller
Maria Englund informerade om översynen av incitamentsmodeller

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Stockholms läns landsting
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9 47.
Övriga f r å g o r
Ärendebeskrivning
Skrivelse överlämnades av Jens Sjöström (S) om kartläggning av anledning
till deltidsanställningar inom Stocldiolms läns landsting. (LS 2015-1298)
Förslag och yrkande
Ordförande föreslår att personalutskottet överlämnar skrivelserna till
landstingsstyrelsens förvaltning för beredning
Proposition
Personalutskottet bifaller ordförandens förslag
Personalutskottets beslut
Personalutskottet beslutar
att överlämna skrivelsen till landstingsstyrelsens förvaltning för beredning

Beslutsexpediering:
Landstingsdirektören
Akt

7

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

Stockholms läns landsting
Landstingsstyrelsen
Personalutskott
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LS 2015-0062

§48
N ä s t a s a m m a n t r ä d e med personalutskottet
Nästa sammanträde med personalutskottet äger rum den i december 2015

Ordförande

Justerare

Justerare

Exp. datum

Sign.

