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§65
Justerare och justeringsdag
Ordförande Peter Carpelan och Jens Sjöström valdes att justera dagens
protokoll den 28 november 2016

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§66
Motion 2016:40 av Jens Sjöström (S) och
Robert Johansson (S) om kartläggning av anledningarna
till deltidssysselsättning inom Stockholms l ä n s landsting
LS 2015-1503
Ärendebeskrivning
Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) har lämnat en motion om
kartläggning av anledningarna till deltidssysselsättning inom Stockholms
läns landsting
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 november 2016
Motion 2015:40
Förslag och yrkande
Bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 november 2016 om
att anse motionen besvarad.
Bifall till motionen av S-ledamöterna, MP-ledamoten och V-ledamoten
Proposition
Ordförande frågar på de olika förlagen och finner att personalutskottet
bifaller förvaltningens förslag
Personalutskottets beslut
Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige
besluta
att anse motionen besvarad

Reservation
Reservation av Jens Sjöström (S), Robert Johansson (S), Susanne Nordling
(MP) och Håkan Jörnehed (V) till förmån för det egna förslaget.

Beslutsexpediering:
LS
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§67
Förslag om avskaffande av incitamentsmodeller i
landstingets verksamheter
LS 1303-0416
Ärendebeskrivning
Förslag att ta bort möjligheten att använda sig av incitamentsmodeller i
landstingets hälso- och sjukvårdsverksamheter med undantag för
Folktandvården AB.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 november 2016
Förslag och yrkande
Bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 november 2016
Proposition
Ordförande frågar om personalutskottet bifaller förvaltningens förslag.
Personalutskottet bifaller förslaget.
Personalutskottets beslut
Personalutskottet föreslår landstingsstyrelsen besluta
att landstingets verksamheter som producerar hälso- och sjukvård inte ska
använda incitamentsmodeller från och med den 1 januari 2017
att uppdra åt landstingsdirektören att återkomma till landstingsstyrelsen
med förslag på ett nytt regelverk för hur Folktandvården AB får utforma sin
incitamentsmodell med fokus på kvalitet, tillgänglighet och patientnöj dhet
Vänsterpartiet deltar inte i beslutet gällande att-sats nr två

Beslutsexpediering:
LS
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§68
Skrivelse av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S)
om användandet av stämpelklocka inom verksamheter i
landstinget
LS 2016-1148
Ärendebeskrivning
Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) har lämnat en skrivelse till
personalutskottet om användandet av stämpelklocka inom verksamheter i
landstinget.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 november 2016.
Skrivelse av Jens Sjöström (S) och Robert Johansson (S) om användandet
av stämpelklocka inom verksamheter i landstinget.
Förslag och yrkande
Bifall till landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 11 november 2016 om
att anse skrivelsen besvarad.
Proposition
Ordförande frågar om personalutskottet bifaller förvaltningen förslag
Personalutskottets beslut
att anse skrivelsen besvarad

Beslutsexpediering:
Akt

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§69
Redovisning av särskilda ersättningar till medarbetare sommaren 2016
Maria Englund redovisade särskilda ersättningar till medarbetare sommaren 2016

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§70
Bemanning i h ä l s o - och sjukvården under j u l - och
nyårshelgen
Maria Englund informerar om bemanningen i hälso- och sjukvården
under jul- och nyårshelgen

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§71
Kollektivavtal om jour och beredskap f ö r läkare
Maria Englund informerade om kollektivavtal om jour och beredskap
för läkare.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§72
Kompetensförsörjningsstrategin
Maria Englund informerade om det kommande arbetet med
kompetensförsörjningsstrategin.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§73
Studiebesök p å Gustavsbergs vårdcentral den 6 april 2017
Personalutskottets sammanträde den 6 april 2017 äger rum i
Gustavsberg i samband med ett studiebesök.

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§74
Övrigt - i n l ä m n a n d e av skrivelse
Ärendebeskrivning
Skrivelse överlämnades av Håkan Jörnehed (V) om vikten av julklapp
och/eller annan förmån för anställda inom Stockholms läns landsting inför
jul (LS 2016-1441)
Förslag och yrkande
Ordförande föreslår att personalutskottet överlämnar skrivelsen till
landstingsstyrelsens förvaltning för beredning
Proposition
Personalutskottet bifaller ordförandens förslag
Personalutskottets beslut
att överlämna skrivelsen till landstingsstyrelsens förvaltning för beredning

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§75
Övrigt - protokollsanteckning
Jens Sjöström (S) lät notera till protokollet att han önskar en redovisning
angående bemanningskonsekvenser på övrig akutsjukvård i och med
uppstarten av NKS, på personalgruppsnivå. Samt en redovisning angående
status på bemanningsplaneringen på personalgruppsnivå på NKS

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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§76
Nästa s a m m a n t r ä d e med personalutskottet
Nästa sammanträde med personalutskottet äger rum kl 10.00
den 2 februari 2017

Ordförande

Justerare

Exp. datum

Sign.
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Vänsterpartiet

SKRIVELSE
2016-11-24

Skrivelse av Håkan J ö r n e h e d (V) om vikten av julklapp
och/eller annan f ö r m å n f ö r anställda inom Stockholms
l ä n s landsting inför jul.
Redan i budgetdebatten i juni 2016 betonade Vänsterpartiet vikten av att ge
julklappar eller ordna julmiddag som uppmuntran för den vårdpersonal
som sliter hårt året om i Stockholms läns landsting. Det handlar inte om
dyra saker eller lyxmiddagar. Det handlar om att anställda gjort och gör ett
fantastiskt arbete under mycket hård press. Det är ett tack för att dessa tagit
dubbla arbetspass och ställt upp för patienternas bästa. Exempel på
vårdpersonal som kanske slitit väldigt hårt och varit extra ansatta är
personalen på Karolinska sjukhuset i samband med flytten till NKS . Därför
blev vi oerhört förvånande av det vi kunde läsa i Expressens krönika onsdag
23 november där Hanne Kjöller påstår följande:
"Personalbristen kommenterar sjukhusdirektören Melvin Samsom som om
den vore ett slags olycksalig omständighet och inget som han kan påverka.
Eftersom trivsel, rimliga arbetsvillkor och uppskattning uppenbarligen bara
ses som en onödig kostnad beslutade Samsom för mindre än en månad
sedan att årets julbord skall inmundigas i personalmatsalen. De anställda
får själva punga ut med 50 kronor för det alkoholfria lunchkalaset.
Sjukhusdirektören klargör att det utöver detta gentila erbjudande INTE får
förekomma några alternativa måltider och heller inte några julklappar till
de anställda som stått i blod, byggdamm och osäkerhet under året som
gått.
Vänsterpartiets uppfattning är att dra in på fruktkorgar, julmiddagar eller
julluncher i besparingssyfte är kontraproduktivt. Det är inga stora pengar vi
talar om och det rimmar illa med att vara den attraktiva och moderna
arbetsgivare Stockholms läns landsting vill vara.
Jag vill därför ha svar på följande frågor:

1. Vad har/ska våra akutsjukhus i Stockholms läns landsting givit/ge
för julklappar eller på annat sätt uppmuntrat sin vårdpersonal i
slutet av år 2016?
2. Har sjukhusledningarnas varit aktiva för att stödja
julklappsuppmuntran eller har de som exemplet i Expressen
motarbetat chefer som på eget beslut vill ordna trevligheter inför jul
2016?
Håkan Jörnehed (V)

i(D

