
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 199-227
Tid: 2017-11-28 09:00-15:25

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 217 Motion – Högre ersättning för att jobba
inom primärvården i stället för hyrläkare
Diarienummer: RJL 2017/1679

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att

 Motionen är besvarad.

Reservationer 
Samtliga ledamöter i Socialdemokraterna och Miljöpartiet till 
förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna föreslår i motionen

 Att samtliga ST-, specialist- och överläkare inom andra 
förvaltningar än primärvården erbjuds arbete på en 
vårdcentral utifrån bemanningssituationen. För det får de 
175 % av sin timlön samt reseersättning och traktamenten. 

Förslaget till regionfullmäktige 2016-11-29 var att avslå 
motionen. Regionfullmäktige återremitterade motionen för att 
beredas ytterligare med en omvärldsbevakning hur andra regioner
och landsting gör, initiera en dialog med Läkarförbundet i frågan, 
samt vad kan Regionen göra för att stimulera detta utifrån de 
kollektivavtal vi har idag.

Beslutsunderlag 
 Protokollsutdrag från arbetsutskottet 2017-11-14
 Tjänsteskrivelse 2017-11-01
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-01-17
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2016-11-29
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-11-22
 Tjänsteskrivelse 2017-11-15
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14 
 Motion 2016-05-17
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UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 199-227
Tid: 2017-11-28 09:00-15:25

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl yrkar på återremiss för att komplettera svaret 
med delar ur den rödgröna budgeten avseende 
kompetensförsörjningsstrategi.
 
Beslutsgång 
På ordförandes fråga om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras, beslutar regionstyrelsen att ärendet avgörs idag. 
Styrelsen beslutar således föreslå regionfullmäktige att motionen 
ska vara besvarad. 

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Maria Frisk Sibylla Jämting 

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 190-216
Tid: 2017-11-14, kl 09:00-14:15

Plats: Regionens hus, sal A    

§ 198 Motion – Högre ersättning för att jobba
inom primärvården i stället för hyrläkare
Diarienummer: RJL 2017/1679

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår 

 Motionen besvarad.
Reservationer 
Carina Ödebrink och Sibylla Jämting reserverar sig till förmån för 
egna yrkanden. 
Sammanfattning 
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna har inkommit med 
motionen: Högre ersättning för att jobba i primärvården i stället 
för hyrläkare. Förslaget till regionfullmäktige var att avslå 
motionen. Regionfullmäktige återremitterade motionen för att 
beredas ytterligare med en omvärldsbevakning hur andra regioner
och landsting gör, initiera en dialog med Läkarförbundet i frågan, 

samt vad kan Regionen göra för att stimulera detta utifrån de 
kollektivavtal vi har idag.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2017-11-01
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2017-01-17
 Protokollsutdrag regionfullmäktige 2016-11-29
 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-11-22
 Tjänsteskrivelse 2017-11-15
 Protokollsutdrag arbetsutskottet 2016-11-14 
 Motion 2016-05-17

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink yrkar att man kompletterar svaret med delar ur 
den rödgröna budgeten avseende kompetensförsörjningsstrategi.
I ovanstående instämmer Sibylla Jämting. 
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Tid: 2017-11-14, kl 09:00-14:15

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande och 
finner att man beslutar att motionen ska vara besvarad. 

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE

2017-11-14 RJL2016/1679

Region Jönköpings län
Avsändare

Regionfullmäktige

Motion – Högre ersättning för att jobba 
inom primärvården i stället för 
hyrläkare 

Förslag till beslut:
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige

 Motionen är besvarad. 

Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna har inkommit med motionen: Högre 
ersättning för att jobba i primärvården i stället för hyrläkare. Förslaget till 
regionfullmäktige var att avslå motionen. Regionfullmäktige återremitterade 
motionen för att beredas ytterligare med en omvärldsbevakning hur andra regioner 
och landsting gör, initiera en dialog med Läkarförbundet i frågan, samt vad kan 
Regionen göra för att stimulera detta utifrån de kollektivavtal vi har idag. 
Komplettering är gjord.

Information i ärendet
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna föreslår regionfullmäktige besluta att:

 Samtliga ST-, specialist- och överläkare inom andra förvaltningar än 
primärvården erbjuds arbete på en vårdcentral utifrån 
bemanningssituationen. För det får de 175 procent av sin timlön samt 
reseersättning och traktamenten.

Region Jönköping län har sedan 2000 ett lokalt kollektivavtal med 
Läkarföreningen om ersättningsregler för läkare som på jourkompledig tid arbetar 
på annan klinik med vakansproblematik. Ersättningen är 150 procent av timlönen 
och vänder sig till läkare inom den egna specialiteten. Det är inte tillämpligt med 
tjänstgöring som sträcker sig utöver den aktuella specialistkompetensen. Villkoren 
har dock haft liten effekt på bemanningen och tagits i anspråk i ringa omfattning. 



TJÄNSTESKRIVELSE
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Regionstyrelsen beslutade i februari 2013 om en strategi med handlingsplan för 
att begränsa beroende av hyrläkare. I december 2015 kompletterades beslutet med 
en plan för utfasning. Detta arbete pågår med en kontinuerlig avrapportering till 
nämnden för Folkhälsa och sjukvård och Regionstyrelsen. På nationell nivå pågår 
också en samling kring att bli oberoende av bemanningsföretag där 
landsting/regioner samarbetar kring olika åtgärder.

Komplettering
Frågan har behandlats tillsammans med Läkarföreningens representanter. 
Läkarförening framför vikten av att specialistkompetensen används inom den 
verksamhet som den avser och är tveksamma till effekten på bemanning 
oberoende av ersättningsnivån. Läkare använder i större utsträckning än tidigare 
kompledighet för återhämtning och vila. 

Kontakter med Sydöstra sjukvårdsregionen har också bekräftat att effekten 
uteblivit vid ändrade ersättningsnivåer. Kalmar läns landsting hade ett liknande 
beslut för 2016 som inte förnyades 2017.

Det nationella samarbetet för oberoende av bemanningsföretag har intensifierats 
under 2017. Regionstyrelsen fattade i juni 2017 beslut om en handlingsplan för att 
uppnå oberoende av bemanningsföretag och beslutade samtidigt att utöka med 10 
AT-tjänster.  

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Ami Andersson
Regiondirektör t f HR-direktör



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21
Tid: 2017-01-17, kl 09:00-14:05

Plats: Regionens Hus, sal A  

§ 13 Återremiss av motioner
Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott 

1. Föreslår regionstyrelsen återremittera motion:
Förebyggande insatser för äldre – erbjud fria halkskydd 
till Nämnden för Folkhälsa och sjukvård för 
komplettering enligt regionfullmäktiges beslut.

2. Ger regionledningskontoret i uppdrag att komplettera 
beslutsunderlaget till motionen: Högre ersättning för att 
jobba inom primärvården istället för hyrläkare, enligt 
regionfullmäktiges beslut.

Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig till förmån för eget 
tilläggsförslag vad gäller komplettering av motion: Högre 
ersättning för att jobba inom primärvården istället för 
hyrläkare.

Sammanfattning
Ovan noterade motioner har återremitterats av regionfullmäktige 
för komplettering. 

Beslutsunderlag 
 Regionfullmäktiges beslut daterat 2016-11-29

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Marcus Eskdahl yrkar på att även en kartläggning genomförs 
kring bemanning och aktuella behov inför komplettering av 
motion: Högre ersättning för att jobba inom primärvården 
istället för hyrläkare. 

Rune Backlund yrkar bifall till att motion: Förebyggande 
insatser för äldre – erbjud fria halkskydd, lämnas till Nämnden 
Folkhälsa och sjukvård för komplettering. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på Marcus Eskdahls 
tilläggsförlag och finner att arbetsutskottet avslår detta. 



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 1-21
Tid: 2017-01-17, kl 09:00-14:05

Beslutet skickas till 
Nämnden för Folkhälsa och sjukvård 
Regionledningskontoret – regiondirektör, personal

Vid protokollet 

Siw Kullberg

Justeras 

Malin Wengholm  
Ordförande  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand
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Regionfullmäktige §§ 117-136 

Tid: 2016-11-29, kl 09:00-18:20 

 

 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

§ 131 Motion – Högre ersättning för att jobba inom 
primärvården istället för hyrläkare  
Diarienummer: RJL 2016/1679 

 

Beslut  

Regionfullmäktige beslutar 

 Att motionen återremitteras för att beredas ytterligare med en 

omvärldsbevakning hur andra regioner och landsting gör, 

initiera en dialog med Läkarförbundet i frågan, samt vad kan 

Regionen göra för att stimulera detta utifrån de kollektivavtal 

vi har idag. 

Reservationer  

Socialdemokraterna till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning  
Med anledning av motion från Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, 

som föreslår att samtliga ST-, specialist- och överläkare inom andra 

förvaltningar än primärvården erbjuds arbete utifrån 

bemanningssituationen med 175 % av sin timlön samt reseersättning 

och traktamenten.  

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag från regionstyrelsen 2016-11-22 

 Motionsunderlag 2016-10-11 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Malin Wengholm yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.  

I detta yrkande instämmer Emelie Walfridsson.  

 

Carina Ödebrink yrkar bifall till motionen och föreslår att motionen 

återemitteras mot bakgrund av en undermålig och oseriös hantering. 

Yrkar att motionen bereds ytterligare med att det görs en 

omvärldsbevakning hur andra regioner och landsting gör, initiera en 

dialog med Läkarförbundet, samt vad kan Regionen göra för att 

stimulera detta utifrån de kollektivavtal vi har idag.  
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Regionfullmäktige §§ 117-136 

Tid: 2016-11-29, kl 09:00-18:20 

 

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på om motionen ska avgöras vid 

dagens sammanträde eller återremitteras och finner efter votering,  

JA (43) för behandling vid dagens sammanträde, NEJ (34) för 

återremiss – (4 ledamöter är frånvarande) att regionfullmäktige 

beslutar återremittera motionen i enlighet med Carina Ödebrinks 

yrkande eftersom det räcker med att en tredjedel av ledamöterna röstar 

för återremiss.  

Bilaga 6: Voteringslista 5  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen 

Regionledningskontoret – personal  

 

 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Ordd 

Linnea Andersson, C Evaggelos Tottas, S 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionfullmäktige §§ 117-136 

Tid: 2016-11-29, kl 09:00-18:20 

 

 

Plats: Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum 

§ 132 Redovisning av icke slutbehandlade motioner  
Diarienummer: RJL 2016/3517 

 

Beslut  

Regionfullmäktige  

 Godkänner redovisning över icke slutbehandlade motioner. 

Sammanfattning  

Föreligger redovisning enligt bilaga över icke slutbehandlade 

motioner. 

 

Beslutsunderlag  

 Protokollsutdrag regionstyrelsen 2016-11-22 

 Tjänsteskrivelse 2016-11-02. 

 

Beslutet skickas till  

Regionledningskontoret – kansli  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Hans Rocén, M 

Ordförande  

Ordd 

Linnea Andersson, C Evaggelos Tottas, S 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionstyrelsen §§ 154-174 

Tid: 2016-11-22, kl 13:00-16:45 

 

 

Plats: Regionens Hus, sal A   

§ 164 Motion – Högre ersättning för att jobba inom 
primärvården istället för hyrläkare  
Diarienummer: RJL 2016/1679 

 

Beslut  

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

 Att motionen avslås. 

Reservationer  

Socialdemokraterna till förmån för eget förslag. 

 

Sammanfattning  
Med anledning av motion från Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna, 

som föreslår att samtliga ST-, specialist- och överläkare inom andra 

förvaltningar än primärvården erbjuds arbete utifrån 

bemanningssituationen med 175 % av sin timlön samt reseersättning och 

traktamenten.  

 

Beslutsunderlag  

 Motionsunderlag 2016-10-11 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar bifall till motionen och föreslår att motionen 

återemitteras och bereds ytterligare med att det görs en 

omvärldsbevakning hur andra regioner och landsting gör, initiera en 

dialog med Läkarförbundet samt vad kan Regionen göra för att stimulera 

detta utifrån de kollektivavtal vi har idag.  

Om motionen inte återremitteras bifall till densamma.  

 

Ordförande och Maria Frisk yrkar avslag på Carina Ödebrinks yrkande 

och föreslår att motionen avslås.  

 

Beslutsgång  
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras och finner att styrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.  

 

 

 

 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 154-174 

Tid: 2016-11-22, kl 13:00-16:45 

 

 

Votering begärs med följande voteringsproposition: 

JA för bifall till att ärendet avgörs idag röstar: Samuel Godrén, Rune 

Backlund, Malin Olsson, Mari Lindahl, Britt Johansson, Anna-Karin 

Yngvesson, Maria Frisk och Malin Wengholm.  

 

NEJ för bifall till att ärendet återremitteras röstar: Marcus Eskdahl, 

Jeanette Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Annica 

Nordquist, Mikael Ekvall och Carina Ödebrink.  

 
Styrelsen beslutar att ärendet avgörs idag. 

 

Ordföranden ställer proposition på yrkande om avslag eller bifall där 

styrelsen beslutar att motionen avslås.  

 

Votering begärs med följande voteringsproposition: 

JA för bifall till att motionen avslås röstar: Samuel Godrén, Rune 

Backlund, Malin Olsson, Mari Lindahl, Britt Johansson, Anna-Karin 

Yngvesson, Maria Frisk och Malin Wengholm.  

 

NEJ för bifall till motionen röstar: Marcus Eskdahl, Jeanette 

Söderström, Jonas Nilsson, Ann-Kristin Göransson, Mikael Ekvall och 

Carina Ödebrink.  

 

Avstår gör Annica Nordquist.  

 

Styrelsen beslutar att avslå motionen.  

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Malin Wengholm  

Ordförande 

ordförande 

Annica Nordqvist   
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Tid: 2016-11-22, kl 13:00-16:45 

 

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   



     

2016-11-15 RJL2016/1679

Region Jönköpings län
Avsändare

Regionfullmäktige

Motion – Högre ersättning för att jobba 
inom primärvården i stället för 
hyrläkare 

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 

 Avslå motionen

Sammanfattning
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna har inkommit med motionen: Högre 
ersättning för att jobba i primärvården i stället för hyrläkare. Förslaget är att avslå 
motionen. 

Information i ärendet
Marcus Eskdahl, Socialdemokraterna föreslår regionfullmäktige besluta att:

 Samtliga ST-, specialist- och överläkare inom andra förvaltningar än 
primärvården erbjuds arbete på en vårdcentral utifrån 
bemanningssituationen. För det får de 175 procent av sin timlön samt 
reseersättning och traktamenten.

Region Jönköping län har sedan 2000 ett lokalt kollektivavtal med 
Läkarföreningen om ersättningsregler för läkare som på jourkompledig tid arbetar 
på annan klinik med vakansproblematik. Ersättningen är 150 procent av timlönen 
och vänder sig till läkare inom den egna specialiteten. Det är inte tillämpligt med 
tjänstgöring som sträcker sig utöver den aktuella specialistkompetensen. Villkoren 
har dock haft liten effekt på bemanningen och tagits i anspråk i ringa omfattning. 

Regionstyrelsen beslutade i februari 2013 om en strategi med handlingsplan för 
att begränsa beroende av hyrläkare. I december 2015 kompletterades beslutet med 
en plan för utfasning. Detta arbete pågår med en kontinuerlig avrapportering till 
nämnden för Folkhälsa och sjukvård och Regionstyrelsen. På nationell nivå pågår 
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också en samling kring att bli oberoende av bemanningsföretag där 
landsting/regioner samarbetar kring olika åtgärder.

REGIONLEDNINGSKONTORET 

Agneta Jansmyr Anders Liif
Regiondirektör HR-direktör






