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Motion nr 31-2020 Utred effektiviseringspotential genom extern analys av
verksamheten i Region Västerbotten
När omställningsplanen behandlades i Regionfullmäktige i juni 2019 ställde sig en
bred majoritet av de politiska partierna bakom den, såväl majoritetspartier som
oppositionspartier. Utfallet av omställningsplanen har en stark koppling till det faktum
att regionen har varit /är i en pandemi. Trots rådande pandemi visar måluppfyllelsen
78 procent för 2021 och det får anses som rimligt under rådande omständigheter.
Behovet av omställning till en långsiktig hållbar ekonomi i balans, förbättrad
tillgänglighet och produktivitet kvarstår. Grundfrågan är mer hur tar vi oss dit utifrån
rådande omständigheter.
En plan på högre måluppfyllnad av omställningsplanen är presenterad i
Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden och den bygger på ett kortsiktigt
fokusarbete och även på ett långsiktigt för att skapa stabilitet över tid.
Regionförvaltningen ska implementera ny modell för verksamhetsstyrning med syfte
att förbättra ledning och styrning för ökade genomförandekraft av regionplanen,
kostnadskontroll och en tillitsbaserad kultur som stödjer ökat ansvarstagande.
Tre piloter pågår inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen i syfte att sätta struktur och
metoder för flödeseffektivitet och ständiga förbättringar. Utöver detta pågår enskilda
projekt för att effektivisera flera processer b.la framtiden service och stöd där en
centralisering av administrativa funktionen i syfte att förbättra tillgänglighet och
minska totalkostnaden.
Flertaliga digitala initiativ pågår i syfte att skapa kostnadseffektivare
flöden/processer. En annan aktivitet är kommande projekt ”framtidens administrativa
arbetsplats” i syfte att b.la. minska lokalkostnaderna.
Regionförvaltningen har läst och studerat KPMG rapport, utifrån den kommer vidare
förslag att presenteras. Ett steg är förslaget att slå ihop två verksamhetsområden
inom styrelsen för att uppnå ökad utvecklingskraft och minskad totalkostnad.
Att i detta läge lägga tid och pengar på en extern genomlysning i stället för att
fortsätta fokusera på de pågående aktiviteter och dess leverans anses inte
värdeskapande.
Motionen avslås.
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