
Interpellation  

Till regionstyrelsens ordförande   

 

Ökade kostnader för bemanningspersonal 

 

Region Jönköpings län har de senaste åren fattat flera beslut för att minska kostnaderna för 

bemanningspersonal. 

 

2013 fattade landstingsstyrelsen beslut om en strategi för att minska beroendet av 

bemanningsföretag. 

2015 kompletterade regionstyrelsen strategin med en plan för utfasning av 

bemanningspersonal där bland annat: 

 

- Specialistläkare inom allmänmedicin, röntgen och psykiatri fasas ut under 2016 

 

De beslut som fattats har inte haft någon som helst effekt snarare tvärtom; för varje nytt beslut 

om att minska beroendet av bemanningspersonal så ökar kostnaderna. 

 

2016 beräknas kostnaderna för hyrpersonal uppgå till 153 miljoner kronor, det är en ökning 

med 150% jämfört med 2010. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har i januari 2017 beslutat om en gemensam 

satsning för oberoende av inhyrd personal i alla landsting och regioner. 

Beslutet innebär också att rekommendera landsting och regioner att anta strategin samt att ta 

politisk ställning till hur strategin ska tillämpas av respektive sjukvårdshuvudman. 

 

Projektet som kallas "Oberoende av inhyrd personal" innebär ett gemensamt åtagande genom 

en överenskommelse mellan samtliga landsting/regioner om att uppnå oberoende av inhyrd 

personal till den 1 januari 2019. 

Varje region och landsting ska ta fram en egen handlingsplan för att nå målet. 

 

SKL:s arbete hittills har pekat på åtgärder inom sju olika områden för att nå målet om ett 

oberoende av inhyrd personal, bland annat, arbetsmiljö, rekrytering, ersättningsfrågor och nya 

arbetssätt. 

 

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga regionstyrelsens ordförande: 

 

Vad är din förklaring till att de beslut som tagits politiskt om att minska kostnaderna för 

inhyrd personal inte haft någon effekt? 

 

Vad ser du som några viktiga åtgärder att ta med i en handlingsplan för att skapa ett 

oberoende av inhyrd personal och nå målet till 2019? 

 

Hur avser du agera för att skapa en tydligare politisk förankring för arbetet i regionen samt 

bidra till att Region Jönköpings län tar sitt solidariska ansvar för att komma tillrätta med 

hyrläkarproblematiken nationellt? 

 

 

Carina Ödebrink 

 


