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§ 86 Fastställande av föredragningslista
Enligt reglemente för landstingsstyrelsen (§ 15) har preliminär föredragningslista över de
ärenden som avses bli behandlade vid sammanträdet utsänts till ledamöter och ersättare.

Personalpolitiska utskottets beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista efter att vissa punkter
utgår p g a att chef ledningsstab personal har fått förhinder och kan ej deltaga.

§ 87 Föregående protokoll
Personalpolitiska utskottets beslut

Ordförande går igenom föregående protokoll som därefter läggs till handlingarna.

§ 88 Läget inför lönerevision 2012
Lönestrateg Annica Sörensdotter informerar om löneläget inför 2012 års löneavtal. Det
fattas avtal för flera förbund. Arbetsgivaren kommer att träffa de fackliga företrädarna den
15/12 för att diskutera tidplan m m. Annica redovisar också enkätsvar från
verksamhetsområdeschefer avseende förra årets lönerevision.
Annica informerar om arbetstidsmodellen som är aktuell eftersom Vårdförbundet sagt upp
det lokala avtalet om schemaläggning.

Personalpolitiska utskottets beslut
Har tagit del av informationen.

§ 89 Arbetsmiljö
Vik. personalstrateg Anneli Ekman redovisar sjukfrånvaron från oktober månad.
Sjukfrånvaron är oförändrad mot föregående månad, men har ökat jämfört med år 2010.
Det är framförallt sjukfrånvarointervallen 60-180 och dagar över 180 som har ökat mest.
Det finns även signaler om att korttidsfrånvaron ökat och därför har en utredning påbörjats
som kommer att redovisas senare.

§ 90 Revidering av samverksansavtal
Personalstrateg Karin Antonsson redovisar arbetet med revidering av samverkansavtalet
som gjorts tillsammans med landstingskommittén. I huvudsak är det redaktionella
förändringar och ändringar med anledning av ny organisation fr o m 2012. Samverkan
föreslås ske på tre nivåer; enhetsnivå, centrumnivå och landstingsnivå. Avtalet ska nu ut för
undertecknande av alla fackliga organisationer. Avtalet ska utvärderas efter fyra månader.
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Personalpolitiska utskottets beslut
Har tagit del av informationen.

§ 91 Avrapportering arbetet med AT-frågan
Annie Åsén redovisar kort resultatet från SYLF:s AT-ranking 2011. 28 AT-läkare i
landstinget har besvarat enkäten och Jämtland hamnade på 55:e plats jämfört med 2008 då
vi låg på 27:e plats. 56 % funderade på att byta yrke på grund av den kliniska belastningen..
Kritik har framförts av AT-läkarna bl a på grund av ekonomiska försämringar. En
arbetsgrupp har arbetat fram underlag till hur AT kan förbättras. Underlaget kan
sammanfattas till fyra olika förbättringsområden; attityder och värdegrund, introduktion och
utbildning, utbildningsvillkor samt organisationsöversyn. Nästa steg är att utarbeta förslag
till handlingsplan.

Personalpolitiska utskottets beslut
Fortsätter att följa frågan.

§ 92 Avrapportering gemensam samordning VFU
Annie Åsén informerar om den gemensamma samordningen mellan kommuner och
landstinget när det gäller praktikplatser och platser för verksamhetsförlagd utbildning, VFU.
Ett gemensamt datasystem för samordning av praktikplatser och VFU, KliPP, håller på att
införas. På grund av förestående pensionering har frågan om fortsatt samordning
aktualiserats och diskussion pågår med Regionförbundet i frågan.

Personalpolitiska utskottets beslut
Fortsätter att följa frågan vidare.

§ 93 Sammanträdesdatum 2012
Chef ledningsstab personal och ordförande har föreslagit följande sammanträdestider under
2012: 18/1 fm, 23/2 fm, 21/3 fm, 26/4 fm, 23/5 fm, 13/6 em, 14/6 heldag, 22/8 fm, 26/9
fm, 31/10 fm samt 19/12fm.

Personalpolitiska utskottets beslut
Inga beslut togs vid dagens sammanträde utan frågan tas upp vid senare tillfälle.

§ 94 Övriga frågor
Annie Åsén redogör för Midscands rekryteringsprocess till Holland.
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§ 95 Nästa sammanträde
Datum för nästa sammanträde bestäms vid ett senare tillfälle.
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