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Resultatförbättrande åtgärder angående administration och
teknisk service
Ärendebeskrivning
När regionstyrelsen i januari efterfrågade ytterligare förslag på
resultatförbättrande åtgärder svarade regiondirektören i februari med
förslag om att ”utreda förutsättningarna till ökad samverkan med länets
kommuner inom områdena administration (ffa transaktionstunga
funktioner) och olika tekniska servicefunktioner,
såsom hjälpmedelscentral, centralförråd, transport, kostenhet (exkl.
produktionskök) samt eventuellt ytterligare något tekniskt serviceområde
som under utredningen uppvisar bra förutsättningar att förändra
driftsform. Beträffande de tekniska
serviceverksamheterna ska även beaktas möjlighet till drift i annan regi
(s.k.
outsourcing)”. Regionstyrelsen godkände i mars detta förslag och ville till
i maj få fördjupning och tidplan för arbetet inom detta område.
Analyser tillsammans med verksamhetsansvariga har nu skett och
följande områden föreslås utredas:
-

Efterhöra kommunernas intressen för samverkan inom
administration enligt förutsättningarna i ”Plan för spridning och
omlokalisering av regionens administrativa funktioner”

-

Efterhöra kommunernas intressen för att tillsammans utreda
samordning inom
förråd, transport och fastighetsdrift/underhåll mm
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Eftersom regionen har ansvar för bussgodsverksamheten och
beslutsunderlag kring fortsatt verksamhet tillsammans i ett
norrlandsgemensamt bolag bör också analyser göras kring vilka av
regionens och kommunernas transporter som kan göras via bussgods.
Hjälpmedelscentralens verksamhet är redan samverkansverksamhet med
kommunerna, varför den verksamheten enbart ska analyseras om
effektiviseringar kring transporter tillsammans med kommunerna kan
göras.
Uppdraget ska genomföras i två faser:
Först kontaktas kommunerna för att analysera samverkansmöjligheter
och dessa återredovisas till regionstyrelsen. Om samverkan med
kommunerna inte ger någon effektivisering ska eventuell outsourcing
analyseras. Det steget ska föregås av dialog med regiondirektören kring
formerna för den analysen.
Inga ytterligare utredningar ska ske inom kostenheten utöver de som
redan pågår inom ramen för cookchill-utvecklingen.

Regiondirektörens förslag
1. Regiondirektören får i uppdrag att efterhöra kommunernas
intressen för samverkan inom administration enligt
förutsättningarna i ”Plan för spridning och omlokalisering av
regionens administrativa funktioner”.
2. Regiondirektören får i uppdrag att efterhöra kommunernas
intressen för att tillsammans utreda samordning inom förråd,
transport och fastighetsdrift/underhåll, mm inom teknisk service.
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3. Om inget intresse för samverkan finns från kommunerna ska
Regiondirektören analysera effekter av outsourcing inom dessa
områden.
4. Regiondirektören ska rapportera resultatet till Regionstyrelsen i
oktober 2017.

I tjänsten
Ingela Jönsson
Tf Regiondirektör

Utdrag till
Chef Område teknik, diagnostik och service

