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Kommunstyrelsen

Samordning av vikariebemanning, utredning
Bakgrund
Inom effektiviseringsuppdraget ska effektiviseringsmöjligheter
analyseras och utredas i syfte att använda gemensamma resurser på
bättre sätt. Insatserna ska också fokusera på att avlasta chefer för att
bereda tid för ett aktivt ledarskap.
Utredningsområden som berör alla nämnder och förvaltningar beslutas
av kommunfullmäktige. Dessa formuleras som uppdrag till
kommunchef för vidare behandling.
Fyra utredningsområden föreslås till beslut till kommunfullmäktige i
november 2017. Dessa områden tangerar den del av uppdraget som
ska främja ett aktivt ledarskap. De är framarbetade och prioriterade av
kommunens chefer under juni-september.
Sammanfattning
Utredningsområde: Samordning av vikariebemanning
Vikariebemanning är idag en kritisk faktor i flera verksamheter.
Bristen på vikarier är på sina håll stor. Tillsättning av vikarier
innehåller många repetitiva moment riskerar att bli en tidstjuv för
chefer, administratörer och övriga medarbetare i verksamheterna.
Omsorgs- och socialförvaltningen har under ett antal år utvecklat
arbetssätt som fler verksamheter skulle kunna ta del av. Utredningen
syftar till att utreda möjligheterna till att vidga arbetssättet till fler
verksamheter för att frigöra tid till kärnverksamhet och förbättra
arbetsmiljön. Arbetet är påbörjat tillsammans med
utbildningsförvaltningen.
Beröringspunkterna med projektet rätt till heltid ska beaktas.
Rapportering sker våren 2018.
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att utreda
möjligheterna att nyttja omsorgs- och socialförvaltningens
modell för vikariebemanning för flera verksamheter i
kommunen under förutsättning att kommunfullmäktige
beslutar om uppdraget.
2. Kommunfullmäktige godkänner utredningsuppdraget om
samordning av vikariebemanningen.
___
Beslutet skickas till:
Kommunchef

Kommunstyrelsens förvaltning

Dag Segrell
kommunchef
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