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Utbildningar
• Enighet råder att det finns ett stort behov av utbildningar i
framtiden.
• Inriktningen för framtiden bör innehålla en förändrad struktur i
KRÖ´s organisation där det ska finnas regionsombud som kan
samordna de utbildningsbehov som finns och för att nå ut till flera
förvaltningar.
• Yrkesträffar och samarbete mellan förvaltningar

!

För att nå målen:
• En regionsindelning i Linköpings- och Strängnäs stift genomförs
och representanter utses.
• Beskrivning av regionsombudens uppdrag

Nätverk och information
• Behovet är stort av en väl fungerande hemsida för att kunna dela
och samla information.
• En dokumentdatabas bör upprättas för att underlätta
förvaltningarnas arbete med reglementen, policydokument,
arbetsmiljöfrågor m.m.

!

För att nå målen:
• Sofia Hero får utbildning i hanteringen av hemsidan.
• Struktur för hur dokumentdatabasen tas fram

!
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Ramavtal
• Ytterligare ramavtal med leverantörer är önskvärt.
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För att nå målen:
• Ta fram en lista med vilken typ av upphandlingar som kan vara
aktuella.
• Utse en representant som kan utföra upphandlingarna.
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Sofia Hero anmälde sitt intresse för att arbeta med hemsidan och en
dokumentdatabas. Stefan Bengtsson ordnar med en utbildning så att hon kan
komma igång med arbetet.

!
Behov av ramavtal finns och en person som kan arbeta med detta.
!
En regionsindelning med kontaktpersoner togs fram:

Region 1
Askersund, Laxå Hallsberg,
Kontakt: Kjell Cedergren
Region 2
Motala, Borensberg, Vadstena
Kontakt: Pär Martinsson
Region 3
Katrineholm, Vingåker, Flen, Björkvik, Bettna
Kontakt: Lars Ståhle
Region 4
Nyköping, Kiladalen, Nynäshamn, Rönö, Stigtomta, Vrena, Oxelösund, Tystberga, Tunaberg,
Ösmo
Kontakt: Kalle Hansson
Region 5
Norrköping, Finspång, Söderköping, Valdemarsvik, Västra Vikbolandet, Östra Ryd,
Åtvidaberg
Kontakt: Fredrik Jonsson, Stina Kellman
Region 6
Linköping, Folkungabygdens pastorat
Kontakt: Gunnar Forsberg
Region 7
Hultsfred, Vimmerby, Västervik, Rimforsa, Södra Vi, Ydre
Kontakt: Peter Springfeldt, Camilla Jacobsson
Region 8
Visby
Kontakt: Mats Ahlqvist
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Redogörelse från grupper om kontakpersonernas roll:

Redogörelse grupp 1
Inte för mycket arbete på ombuden
Kontakt via mail till ombuden
Utbildningar för 2016 bör börja planeras hösten 2015
Redogörelse grupp 2
Ombuden fångar in och förmedlar
Vikten av att utbildningar ligger rätt i tidpunkt
Sammanställning av utbildningsbehov
Redogörelse grupp 3
Träffas vid årsmötet
Behoven får styra utbildningarna
Redogörelse grupp 4
Ombudet är en kontakt till styrelsen
Samla personer i arbetsledande ställning för att inventera behov, tidpunkter, övningsobjekt
Sammanställa till styrelsen och skicka in till styrelsen
Delegera till andra medlemmar i regionen
Korta informationsvägar
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