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Plats: Regionens Hus, sal A   

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

 

Beslut  

Regionstyrelsens arbetsutskott 

 Föreslår att motionen avslås. 

Reservationer  

Socialdemokraterna till förmån för eget förslag, med 

instämmande av Miljöpartiet. 

 

Sammanfattning  
Med anledning av motion från Marcus Eskdahl, 

Socialdemokraterna, lämnas information i ärendet till 

regionstyrelsens arbetsutskott. Efter behandling  

regionstyrelsens arbetsutskott skrivs förslag till beslut. 

 

Beslutsunderlag  

 Motionsunderlag 2016-10-11 

 

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde 

Carina Ödebrink yrkar bifall till motionen och föreslår att 

motionen bereds ytterligare. I detta yrkande instämmer Annica 

Nordqvist.  

 

Ordförande och Maria Frisk yrkar avslag på Carina Ödebrinks 

yrkande och föreslår att motionen avslås.  

 

Beslutsgång  

Ordföranden ställer proposition på yrkande om tillräcklig 

beredning där arbetsutskottet beslutar att motionen är 

tillräckligt beredd.  

 

Votering begärs där 3 ledamöter, Rune Backlund, Maria Frisk 

och Malin Wengholm, röstar för att motionen är tillräckligt 

beredd.  
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Carina Ödebrink och Annica Nordqvist, röstar för ytterligare 

beredning av motionen.  

 

Ordföranden ställer proposition på yrkande om avslag eller 

bifall där arbetsutskottet beslutar att motionen ska avslås.  

 

Votering begärs där 3 ledamöter, Rune Backlund, Maria Frisk 

och Malin Wengholm, röstar för att motionen avslås. 

 

Carina Ödebrink och Annica Nordqvist, röstar för bifall till 

motionen.  

 

Arbetsutskottet beslutar att motionen är tillräckligt beredd samt  

föreslår till regionstyrelsen att motionen avslås.  

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Vid protokollet  

Siw Kullberg 

Justeras  

Malin Wengholm   

Ordförande   

 

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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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 



 

       

2016-11-15 RJL2016/1679 

 
 

 

också en samling kring att bli oberoende av bemanningsföretag där 

landsting/regioner samarbetar kring olika åtgärder. 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET  

 

 

Agneta Jansmyr   Anders Liif 

Regiondirektör  HR-direktör 




