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Angående sommaravtal
Interpellanten Fredrik Stockhaus ställer fyra frågor om sommaravtal i Region
Västmanland:
•

Vad blir kostnaden för sommaravtal 2019?

•

Är sommaravtal något som inte kan planeras bort?

•

Har allt som kunnat göras också gjorts för att säkra bemanningen utan
sommartal?

•

Är det din ambition att Region Västmanland kommer att kunna
bemanna sommaren utan sommaravtal i framtiden?

Planeringen av sommarbemanningen är en återkommande utmaning och en balans
mellan medarbetares rätt till semester och föräldraledighet, och behovet av att ha en
patientsäker bemanning.

Som arbetsgivare har vi rätt att leda och fördela arbetet, och kopplat till semester så
får vi styra den efter verksamhetens behov, förutsatt att lagstadgad ledighet läggs ut.
En eventuell hårdare styrning bör dock vägas mot vår attraktivitet som arbetsgivare.
En god dialog mellan medarbetare och chef är att föredra framför att styra allt för
hårt.

Den goda dialogen bör lösa det mesta av planeringen med ett givande och tagande,
men det är svårt att helt ta bort möjligheten till andra lösningar för att få ihop
sommarplaneringen utifrån patientsäkerhet och en god arbetsmiljö även under
sommaren.
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Sista dagen för eskande om nyttjande av sommaravtalet är den 15 april. Efter det
har vi en klarare bild av hur sitationen ser ut och vad som kommer att beviljas eller
avslås.

Det finns en genomgående process innan verksamheten lämnar in eskanden om
sommaravtal. Exempelvis ska de ha undersökt alla möjligheter att täcka passet,
erbjuda timanställda/föräldralediga de pass som inte är täckta, erbjuda höjd
sysselsättningsgrad för deltidsanställda, utrett möjligheten att samplanera mellan
kliniker och klinikers avdelningar och beskriva vilka konsekvenser det blir om man
inte får del av sommaravtalet.
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Ambitionen är alltid att lösa bemanningen utan sommaravtal, men mot bakgrund att
det måste vara en balans mellan patientsäkerhet, rätt till semester och en god
arbetsmiljö.
Med detta anser jag interpellationen besvarad
Lena Johansson (S)
Regionråd
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