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Interpellationssvar till Suzanne Frank (M)
ärende 17RK830
Suzanne Frank (M) har i en interpellation till regionstyrelsens ordförande Anna
Fransson (S) ställt nedanstående frågor angående en s.k. förenklingskommission. Svar
redovisas under respektive fråga.
Bakgrund till svar
I budget 2016 finns följande uppdrag:
”Region Kronobergs ska inrätta en tillfällig "Förenklingskommission" i syfte att bland annat
utveckla ett bättre resursutnyttjande, tillvarata förenklande rutiner hos medarbetarna, undvika
dubbeldokumentation och i möjligaste mån avlasta vårdpersonalens administrationsarbete för att
utnyttja kompetensen hos våra medicinska sekreterare.”
I sin interpellation nämner Suzanne Frank Skånes förenklingskommission som
förebild. De ska se över och lämna förslag på hur hälso- och sjukvården i Region
Skåne kan använda sina resurser på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt.
Förenklingskommissionen ska bland annat se över administrativa rutiner och om rätt
medarbetare gör rätt saker.
Det är viktigt att påpeka att det som gruppen i Skåne arbetar med redan finns med i
flera olika handlingsplaner och i Hälso- och sjukvårdens verksamhetsplan.
Fråga 1: Har uppdraget att inrätta en förenklingskommission genomförts?
Svar: I samband med delårsrapportens behandling våren 2016 tillsatte hälso- och
sjukvårdsnämnden en grupp som består av ett förstärkt presidie där alla fullmäktiges
partier är representerade. Denna grupp har till främsta uppgift att komma till rätta
med de ekonomiska bekymmer som hälso- och sjukvårdsnämnden brottas med. De
arbetar med alla de delmoment som beskrivs i budget 2016.
Fråga 2: Om ingen förenklingskommission är inrättad undrar jag varför, med tanke på att det
står klart och tydligt i budgeten.
Svar: Jag anser att det förstärkta presidiets arbete i hälso- och sjukvårdsnämnden har
det beskrivna uppdraget, även om de inte tagit sig namnet ”förenklingskommission”.

Fråga 3: Kommer den att inrättas under 2017 istället?
Svar: Om en grupp med namnet ”förenklingskommission” ska inrättas måste
uppdraget tydliggöras i förhållande till det förstärkta presidiets uppgifter samt de
planer och uppdrag som redan har getts till verksamheten.
Vad exakt en förenklingskommission kan göra bättre, än det arbete som redan pågår,
behöver belysas tydligt innan man startar. I annat fall finns risk för motsatt effekt, det
vill säga att mer dubbelarbete skapas - inte mindre.
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