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Angående hyrpersonal
Interpellanten Mikael Andersson Elfgren (M), ställer fyra frågor om hyrpersonal:
•
•
•
•

Varför uppnåddes inte målet?
Kommer minoritetsstyret att sätta ett nytt mål för när Region Västmanland
kommer att vara oberoende av hyrpersonal?
Vad kommer du att vidta för åtgärder för att göra Region Västmanland
oberoende av hyrpersonal?
När kommer Region Västmanland att vara oberoende av hyrpersonal?

Vi kan konstatera att målet om oberoende av hyrpersonal till 2019 var för optimistiskt
satt, och tidsramen för kort. Så ser det ut nationellt och i Västmanland. Den
grundläggande problematiken kvarstår – det är en brist på personal med viss typ av
specialiserad kompetens i hela sjukvårdssystemet.
Jag förutsätter att vi fortsätter ha en samsyn att Region Västmanland ska bli oberoende
av hyrpersonal som grundar sig i det enhälliga beslut som togs av regionstyrelsen. Det är
även fortsatt viktigt att vi gemensamt tittar på det nationella projektet och utifrån detta
fattar beslut om eventuell tidsram. Det är av stor vikt att arbetet sker i hela Sverige och
att regioner samarbetar med varandra.
När det gäller åtgärderna för att bli oberoende av hyrpersonal kommer vi naturligtvis
fullfölja de insatser som vi har påbörjat och anpassa dessa när så behövs. Arbetet med
sjuktal, förbättrad arbetsmiljö och arbetstider, kompetensförsörjning,
kompetensmodeller till fler yrkesgrupper, utbildningssatsningar, teamarbete och rätt
använd kompetens fortsätter. Jag har dessutom vid årsskiftet givit ett uppdrag om mer
detaljerade och kontinuerliga redogörelser kring hyrpersonalssituationen för att
intensifiera arbetet.
Region Västmanland kommer att vara oberoende av hyrpersonal när vi har en stabil
bemanning med egen personal. För detta kommer indikatorn på 2 procent att användas
som mått, vilket är det mått som SKL-projektet utgår ifrån. Utöver detta är min
uppfattning efter samtal med verksamheterna att vi kommer att kunna se förändringar i
en positiv riktning redan under 2019 inom delar av verksamheten.
Med detta anser jag interpellationen besvarad.
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