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Svar på interpellation - Om personal Region Gävleborg
Besvaras av regionråd Fredrik Åberg Jönsson (V)
Hans Backman (L) frågar:
1. Hur fortgår arbetet i Region Gävleborg med att minska beroendet av
inhyrd personal?
2. Avser majoritetspartierna att med tanke på rådande personalsituation med
brist på personal i delar av organisationen och stort behov av inhyrd
personal ta initiativ till att Region Gävleborg genomför en utredning med
syftet att granska vår egen arbetsgivarpolitik?

Svar:
Att minska behovet av hyrpersonal är en politisk prioritering regionalt men
samarbete i frågan pågår också nationellt. Det nationella projektet som syftade till
att minska beroendet av inhyrd personal avslutades i början av 2020 men
samarbetet fortsätter bl a genom att utreda gemensam upphandling av
bemanningstjänster och samarbete kring attraktivitet som arbetsgivare.
Avslutningen av det nationella projektet sammanföll med pandemin och fram till
dess minskade kostnader för hyrpersonal. Bl a har övertagandet av Bollnäs
sjukhus där andelen hyrpersonal var hög i kombination med pågående pandemi
gjort att vi alla tidigare insatser till trots behöver hyra in mer personal. Planen är
att återuppta arbetet mer aktivt i höst men när åtgärder ska sättas in behöver väljas
utifrån pandemi, hantering av framskjuten vård och inte minst medarbetarnas
behov av återhämtning.
Region Gävleborgs arbetsgivarpolitik utgår från skrivningar i Politisk inriktning
och budget, där arbetsmiljö. arbetsvillkor, tillitsstyrning och förbättrade
förutsättningar för chefer att leda är uttalade prioriteringar. Region Gävleborgs
verksamheter arbetar utifrån detta politiska uppdrag ständigt med att utvärdera
och utveckla strategier för kompetensförsörjning, som sagt bland annat i nationellt
samarbete inom ramen för att minska behovet av inhyrd personal. Fokus och val
av metoder sker mot bakgrund av information bland annat från medarbetarenkäten
och intervjuer som görs när medarbetare väljer att avsluta sin anställning.
Utgångspunkten är tillitsfull styrning och verksamhetens arbete är systematiskt.
Mot bakgrund av det avser vi inte tillsätta en utredning.
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