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2003-10-16, kl. 09.00 - 14.30

Plats: Sammanträdesrum Sälen, Landstingets kansli, Södra vägen 9 i Halmstad

/HGDP|WHU

Gun Marie Stenström, ordf.
Kjell-Arne Andersson, v. ordf.
Arne Andersson

7MlQVWHPlQ

Anders Magnusson
Jeanette Kjellberg
Rune Lejon
Svetlana Kontic

§ 75 - 78
§ 76 - 77


-XVWHULQJ

3HUVRQDOXWVNRWWHWVEHVOXW

att utse Kjell-Arne Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.


0HGDUEHWDUSROLF\Q

LK/030117
Anders Magnusson informerade om arbetet med förslaget till personalpolicy. I
förslaget har personalpolicy bytt namn till medarbetarpolicyn. Innehållet i
medarbetarpolicyn diskuterades. Medarbetarpolicyn ska, efter att ha diskuterats i
referensgrupperna och personalutskottet, skickas ut till samtliga verksamheter för
att få in deras åsikter. Därefter ska den godkännas av Personalutskottet. Efter
genomgången av medarbetarpolicyn diskuterades förslaget till bred förankring av
densamma. Personalutskottet är positiv till processen och det fortsatta arbetet med
medarbetarpolicyn.
3HUVRQDOXWVNRWWHWVEHVOXW

att anteckna informationen.


$QV|NDQRPPHGHOIUnQ+lOVDSnDUEHWVSODWVHQWLOOSURFHVVOHGDUHXWELOGQLQJ

020049
Personalutskottet har beslutat i § 57/03 att avsätta 300 000 kr från kontot ”Hälsa på
arbetsplatsen” till processledareutbildning. Antalet sökande har blivit fler än
förväntat och 31 deltagare har startat utbildningen. För att kunna behålla kvalitén
och ge möjlighet till handledning behöver konsulten mer tid. Den totala
konsultkostnaden beräknas öka med 50 000 kr.
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3HUVRQDOXWVNRWWHWVEHVOXW

att bevilja ytterligare 50 000 kronor till konsult- och internatkostnader från kontot
”Hälsa på arbetsplatsen” till processledarutbildningen.

$QV|NDQRPPHGHOIUnQ+lOVDSnDUEHWVSODWVHQWLOOEDUQKDELOLWHULQJHQ
)DONHQEHUJ9DUEHUJ+DQGLNDSSI|UYDOWQLQJHQ

020049
Barnhabiliteringen har som mål att genomföra insatser till en bättre psykosocial,
teknisk och ergonomisk arbetsmiljö samt att underhålla ett gott arbetsklimat. Med
anledning av detta ska en friskvårdsdag genomföras i november 2003 och utifrån
denna dag planeras 2004 års friskvårdsskola.
3HUVRQDOXWVNRWWHWVEHVOXW

att bevilja 800 kronor/anställd d.v.s. 16 800 kr för ovanstående åtgärder från
kontot ”Hälsa på arbetsplatsen”, samt
att en rapport redovisas till personalutskottet i samband med att medlen utbetalas
och att handlingsplanen sätts in på arbetsmiljöbanken som finns på LINA.


'HYLNWLJDVWHIUnJRUQDI|U/DQGVWLQJHW+DOODQGVRPDUEHWVJLYDUH

B 100/03


Rune Lejon redogjorde för viktiga uppgifter/områden för Landstinget Halland som
arbetsgivare.
Personalutskottet diskuterade dessa områden.
3HUVRQDOXWVNRWWHWVEHVOXW

att anteckna informationen.


5LNWOLQMHUI|UVlUVNLOGnOGHUVSHQVLRQ6c3

B 100/03


Rune Lejon informerade personalutskottet om vilka möjligheter pensionsavtalet ger
samt vilka regler som tidigare har gällt i landstinget för särskild ålderspension och
avgångsvederlag.
3HUVRQDOXWVNRWWHWVEHVOXW

att uppdra åt personaldirektören att se över och ta fram ett förslag till regler som
ska gälla vid särskild ålderspension och avgångsvederlag.


6DPPDQWUlGHVGDJDU

B 100/03


Förslag på sammanträdesdagar för år 2004 diskuterades.
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3HUVRQDOXWVNRWWHWVEHVOXW

att fastställa följande sammanträdesdagar för personalutskottet för år 2004:
Torsdagen den 15 januari
Torsdagen den 12 februari
Torsdagen den 11 mars
Torsdagen den 8 april, förmiddag (Skärtorsdagen)
Torsdagen den 6 maj
Torsdagen den 3 juni
Torsdagen den 12 augusti
Torsdagen den 30 september
Torsdagen den 4 november
Torsdagen den 9 december
samt,
att personalutskottets sammanträdesdagar planeras som heldagar mellan kl 09.00 16.00.


&LUNXOlUVNULYHOVHIUnQ/DQGVWLQJVI|UEXQGHWVDYGHOQLQJI|UDUEHWVJLYDUIUnJRU

LK 030169
)

1. Ny skrift, Marknadskrafterna och lönebildningen i landsting och regioner
2. Avtalstryck

3HUVRQDOXWVNRWWHWVEHVOXW

att lägga skrivelsen med beaktande till handlingarna.


$QPlODQWLOO3HUVRQDOXWVNRWWHW

B 100/03


Följande ärende anmäldes till personalutskottet:
Skrivelse från fackligt om bud för Kommunal angående löneanspråk i samband med
Kommunals lönerevision 2003, samt svar från personalutskottet.
3HUVRQDOXWVNRWWHWVEHVOXW

att lägga anmälan till handlingarna.


gYULJDIUnJRU
$UEHWVWLGVGLUHNWLYIUnQ(8

Rune Lejon informerade om arbetstidsdirektivet från EU 93/94 som innehåller ett
antal principer. Direktivet har ej införts i Sverige men Näringsdepartementet har i
uppdrag att se över arbetstidsdirektivet och en proposition kommer troligtvis i
januari 2004. Följande principer är av vikt
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Maximalt antal arbetade timmar - fastställs till 48 timmar/vecka under en
4 månaders period
 Nattarbetspassen ska normalt vara högst 8 timmar
 11 timmar dygnsvila sammanhängande


Jour räknas i detta avseendet som arbetad tid. Detta har fastställts genom två
domar i EU-domstolen.
Rune Lejon informerade vidare att en kartläggning ska göras för att se vad dessa
förändringar skulle innebära för Landstinget Halland.
/|QH|YHUV\QVI|UKDQGOLQJDU

Rune Lejon informerade om att löneöversynsförhandlingarna med SP och DIK
troligtvis blir klara i oktober och att Kommunals förhandlingar har startat på
förvaltningarna. Ambitionen är att Kommunals förhandlingar ska vara klara så att
den nya lönen kan betalas ut vid november månads löneutbetalningstillfälle.
/$6UXWLQHU

Rune Lejon informerade om att LAS-rutinerna ses över. Samma principer ska gäller
för hela landstinget.
8SSI|OMQLQJDYKHOWLGGHOWLG

Kjell-Arne Andersson vill ha information om hur arbetet med heltid/deltid
framskrider. Ingrid Persson kan ta fram uppgifter om hur mycket det har förändrats
sedan senaste mätningen.
7U\JJKHWVIRQGHQ

Kjell-Arne Andersson undrade om vi hade något projekt på gång där vi får bidrag
från Trygghetsfonden. Rune Lejon informerade att vi inte har något sådant projekt
på gång. Information om Trygghetsfonden finns på LINA.
3HUVRQDOXWVNRWWHWVEHVOXW

att till protokollet anteckna att ovanstående information ägt rum.
Vid protokollet
Svetlana Kontic

Justerat 2003-10-27
Gun Marie Stenström
Kjell-Arne Andersson
Protokollets justering tillkännagiven på landstingets anslagstavla 2003-10-27
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