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Utses att justera

Ann-Marie Johansson

Justeringens plats och tid

Folkets Hus, Östersund , 2019-06-18 09:00
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ÄRENDELISTA
§111
§112
§113
§114
§115

Fastställande av föredragningslista
Skrivelse angående nedläggning av specialistutbildningar för sjuksköterskor
Ägardirektiv för Landstingsbostäder i Jämtland AB
Utredning om försäljning av Landstingsbostäder
Ombyggnation sterilcentralen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
3

PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionstyrelsen

2019-06-18

§111

Fastställande av föredragningslista
Sammanfattning
Enligt reglemente för regionstyrelsen har preliminär föredragningslista över de ärenden som
avses bli behandlade vid sammanträdet utsänt till ledamöter och ersättare.

Förslag till beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.

Beslut
Preliminär föredragningslista fastställs som slutlig föredragningslista.
Paragrafen är justerad
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§112

Skrivelse angående nedläggning av specialistutbildningar för
sjuksköterskor (RS/365/2019)
Sammanfattning
Den 8 april 2019 meddelade Mittuniversitetet att de avser avveckla flera, för Jämtlands och
Västernorrlands län, viktiga specialistutbildningar för sjuksköterskor. I framtiden planerar
Mittuniversitetet enbart bedriva specialistutbildningar mot barnsjuksköterska,
distriktssköterska och psykiatrisjuksköterska. Viktiga vidareutbildningar mot exempelvis
operation, anestesi, intensivvård, ambulans, barnmorska kommer inte längre kunna läsas vid
universitetets campus i Östersund och Sundsvall.
Detta försätter Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland i en allvarlig och
pressad situation då kompetensförsörjningen för samhällsbärande verksamheter inom
framförallt slutenvård, akutsjukvård och förlossning äventyras. Dessa områden har redan idag
svårt med rekrytering av sjuksköterskor med specialistkompetens.
Region Jämtland Härjedalens Forsknings- och utvecklingsavdelning har föreslagit att en
skrivelse om situationen och behoven ska upprättas och skickas till utbildningsdepartementet.
Regionstyrelsens FOU-råd behandlade skrivelsen på sitt möte den 13 maj 2019, § 18. Rådet
beslutade att ge regiondirektören i uppdrag att undersöka om Region Västernorrland har
intresse av att vara med på skrivelsen och FOU-direktören fick i uppdrag att undersöka om
skrivningen ska skickas till fler intressenter, till exempel Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. FOU-direktören fick vidare i uppdrag att justera skrivningen inför regionstyrelsen
utifrån vilka som ska vara med på den och vilka den ska skickas till. Rådet föreslog sedan
regionstyrelsen att fastställa förslag till skrivelse och skickas till Utbildningsdepartementet.
Efter rådets möte har justeringar i skrivelsen gjorts utifrån att Region Västernorrland önskat
vara med på den. Det har också bedömts som angeläget att skrivelsen också skickas till
Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet.
I förslag till skrivning finns en beskrivning av vad som har hänt, vilka konsekvenser det får
samt behovet av att med statens hjälp, till exempel genom stimulansmedel, skapa incitament
för att säkerställa det regionala behovet av samhällskritiska utbildningar.

Förslag till beslut
Förslag till skrivelse fastställs och skickas till Utbildningsdepartementet, Socialstyrelsen och
Universitetskanslersämbetet.

Beslut
Förslag till skrivelse fastställs och skickas till Utbildningsdepartementet, Socialstyrelsen och
Universitetskanslersämbetet.
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Expedieras till
Region Västernorrland, Utbildningsdepartementet, Socialdepartementet,
Universitetskanslersämbetet, Mittuniversitetet och Region Jämtland Härjedalens FOUdirektör.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse om skrivelse angående nedläggning av specialistutbildningar
Ny skrivelse om nedläggning av specialistsjuksköterskeutbildningar vid det lokala
lärosätet
§18 FoUR Skrivelse till Utbildningsdepartementet Angående nedläggning av
specialistutbildningar för sjuksköterskor
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
6

PROTOKOLL
Mötesdatum

Regionstyrelsen

2019-06-18

§113

Ägardirektiv för Landstingsbostäder i Jämtland AB (RS/468/2019)
Sammanfattning
Vid regionstyrelsens uppsiktsplikt av Landstingsbostäder AB i maj 2019, § 77 konstaterades
att nuvarande ägardirektiv för bolaget fastställdes för ganska många år sedan, 2011. Bland
annat har det sedan dess genomförts en regionbildning och andra organisatoriska
förändringar, som gör att justeringar behövas. Dessutom behöver kravet om avkastning ses
över eftersom det endast gäller perioden 2015-2019 och behöver justeras efter nuvarande
ekonomiska förutsättningar.
Regionstyrelsen gav då regiondirektören i uppdrag att upprätta ett förslag på reviderade
ägardirektiv till regionstyrelsens möte i september 2019. Ett förslag på reviderade ägardirektiv
med ändrat avkastningskrav redan för 2019 har nu arbetats fram. Tidigare avkastningskrav för
2015-2019 har varit 3%, nu föreslås att det ändras till 5% från och med 2019.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Reviderade ägardirektiv för Landstingsbostäder i Jämtland AB fastställs, med
avkastningskrav på 5% fr o m 2019.

Yrkanden
Bengt Bergqvist (S) och Elin Hoffner (V) yrkar avslag på regiondirektörens förslag om 5 % i
avkastningskrav. De yrkar att målet om 3 % som finns angivet i nuvarande ägardirektiv ska
kvarstå.
Ann-Marie Johansson (S), Elise Ryder Wikén (C), Anton Nordqvist (MP) och Jörgen Larsson
(C) yttrar sig.
Marie Nerpin (S) yrkar bifall till Bengt Bergqvist (S) och Elin Hoffners (V) yrkande.

Proposition
Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag och Bengt Bergqvist och Elin
Hoffners yrkande och finner att regiondirektörens förslag antas.

Omröstning
Omröstning begärs och följande propositionsordning fastställs:
Den som bifaller regiondirektörens förslag röstar "ja".
Den som bifaller Bengt Bergqvist och Elin Hoffners yrkande röstar "Nej".
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Omröstningsresultat
Med 9 ja-röster och 6 nej-röster finner ordföranden att regiondirektörens förslag antas.

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Reviderade ägardirektiv för Landstingsbostäder i Jämtland AB fastställs, med
avkastningskrav på 5% fr o m 2019.

Reservation
Bengt Bergqvist, Ann-Marie Johansson, David Adervall, Jenny Sellsve, Maria Nerpin,
samtliga (S), och Elin Hoffner (V) reserverar sig till förmån för Bengt Bergqvist och Elin
Hoffners yrkande.

Expedieras till
Landstingsbostäder
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Ägardirektiv för Landstingsbostäder
Ägardirektiv för Landstingsbostäder
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§114

Utredning om försäljning av Landstingsbostäder (RS/469/2019)
Sammanfattning
Våren 2017 gjordes en värdering av värdet på fastighetsbeståndet i Landstingsbostäder i
Jämtland AB. Denna värdering har nu uppdaterats och utifrån att regionens ekonomiska läge
nu är ännu sämre än då föreslås att en fördjupad utredning görs. Utredningen ska ge förslag på
hur regionens likviditet kan förstärkas genom försäljning av hela eller delar av
fastighetsbeståndet i Landstingsbostäder AB, eller avyttra hela bolaget. Utredningen ska
också analysera hur de rekryteringsbefrämjande aspekterna med tillgång till lägenheter
påverkar rekrytering och vilka alternativ för att hantera konsekvenserna som kan finnas.

Förslag till beslut
1. Regiondirektören får i uppdrag att utreda försäljning av hela eller delar av
fastighetsbeståndet i Landstingsbostäder AB, eller avyttra hela bolaget. I utredningen ska de
rekryteringsbefrämjande aspekterna belysas.
2. Utredningen ska presenteras för Regionstyrelsen i september.

Yrkande
Elin Hoffner (V) yrkar avslag på regiondirektörens förslag i punkt 1 och 2.
Ann-Marie Johansson (S) och Anton Nordqvist (MP) yttrar sig.

Proposition
Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag punkt 1 och 2 och Elin Hoffners
(V) yrkande och finner att regiondirektörens förslag antas.

Beslut
1. Regiondirektören får i uppdrag att utreda försäljning av hela eller delar av
fastighetsbeståndet i Landstingsbostäder AB, eller avyttra hela bolaget. I utredningen ska de
rekryteringsbefrämjande aspekterna belysas.
2. Utredningen ska presenteras för Regionstyrelsen i september.

Reservation
Elin Hoffner reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.
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Expedieras till
Landstingsbostäder
Ekonomidirektör

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse Utredning om försäljning av Landstingsbostäder

Paragrafen är justerad
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§115

Ombyggnation sterilcentralen (RS/1503/2018)
Sammanfattning
Region Jämtland Härjedalen har en sterilcentral placerad vid Östersunds sjukhus som står
inför omfattande återinvesteringsbehov. Sterilcentralen ger service till sjukhuset och länets
hälsocentraler. Vid sterilcentralen desinficeras, packas och steriliseras gods (instrument). Här
sköts även beställning och förrådsförvaring åt operationsavdelningen och
anestesiavdelningen.
Vid regionstyrelsens sammanträde 2017-05-31, § 130, beslutades därför att:
1. Regiondirektören får i uppdrag att tillsammans med Region Västernorrland utreda
möjligheten och förutsättningar för samarbete rörande sterilcentralen och samordning av
logistik.
2. Om samverkan med Landstinget Västernorrland inte är möjlig får regiondirektören i
uppdrag att utreda alternativa och kostnadseffektiva arbetssätt inom steriliseringscentralens
verksamhet samt möjligheter till samverkan med annan extern part gällande sterilisering av
sjukvårdsutrustning.
Utredningen återrapporterades till Regionstyrelsen 2017-10-04, § § 222. Utredningen hade
sett över förutsättningarna för Region Jämtland Härjedalen att samverka med Landstinget
Västernorrland rörande sterilteknisk verksamhet. Utpekade samverkansområden var
Samnyttjande av sterilcentral/logistik och Gemensam upphandling/drift- och serviceavtal.
Den rådande trenden inom svensk sjukvård är att utvidga de steriltekniska verksamheter som
ryms inom sjukhusen, upprätta sterilcentraler så nära den opererande verksamheten som
möjligt i syfte att förkorta ledtider och patientflöden. Utredningen konstaterade att en
utlokalisering av sterilcentralen inte torde kunna ge några väsentliga ekonomiska besparingar.
Långa ledtider och nödvändig utökning av instrumentlager och godshantering gör att de
besparingar som erhålls torde bli försumbara. Ytterligare ett flertal aspekter måste beaktas,
såsom patientsäkerhet, sårbarhet och patientflöden. Östersunds sjukhus är ett akutsjukhus och
behöver därför upprätthålla viss sterilteknisk verksamhet. Det är således inte rimligt att flytta
hela den steriltekniska verksamheten till exempelvis Sundsvall. Utredningen belyste även
möjligheten att flytta delar av verksamheten. Dock konstaterades att detta alternativ
investeringar i paritet med de investeringar som krävs för att hålla nuvarande sterilcentral i
full drift. Idag finns inget samarbetsavtal mellan Landstinget Västernorrland och Region
Jämtland Härjedalen avseende upphandling av steriltekniska produkter och/eller serviceavtal.
Utredningen rekommenderade att Region Jämtland Härjedalen ska se över möjligheten att
samarbeta med exempelvis Landstinget Västernorrland för att hitta kostnadsbesparingar inom
upphandlings-/avtalsområdet.
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Som nästa steg genomförde Område Akutvård under 2018 en rapport från den utredning som
gjorts av investeringsbehovet på sterilcentralen. Utredningen utgick från två alternativ för
investering till sterilcentralen, där båda alternativen innebär en utökad maskinpark:
- Alternativ 1: Utökad maskinpark till 4 diskdesinfektorer samt AGS
- Alternativ 2: Utökad maskinpark till 4 diskdesinfektorer, AGS samt delvis övergång till
container
Området påpekar i rapporten att befintlig maskinpark är mycket äldre än sin förväntade
livslängd och för vissa maskiner finns inte längre reservdelar att tillgå. För att förhindra en
reducerad kapacitet eller ett totalt stillestånd av verksamheten på sterilcentralen behöver
maskinerna ersättas med nya. Skulle ångpannans styrkort haverera skulle det innebära ett
fullständigt stopp av autoklavverksamheten (maskiner för sterilisering av sjukhusinstrument)
på sterilcentralen. I ett sådant läge kommer samtliga autoklaver på sterilcentralen att vara
obrukbara. Ett totalt driftstopp skulle slå hårt mot den opererande verksamheten genom att
planerade operationer behöva skickas till andra regioner, med en betydande kostnad till följd.
Vid ett längre driftstopp av ångpannan kan det dessutom bli svårt att utföra även akuta
operationer.
Alternativ 2 avseende investering till sterilcentralen innebär:
- Utökad maskinpark till 4 diskdesinfektorer, AGS (1,6 miljoner kronor) samt delvis övergång
till container.
- Total kostnad för ombyggnation och maskinpark 19,5 miljoner kr varav beräknat utbyte av
maskinpark och kringutrustning uppgår till 14,6 miljoner kr.
Ärendet har behandlats i Region Jämtland Härjedalens investeringsråd där rådet ansett att
investeringsbehovet är nödvändigt och därför rekommenderat investeringen och ärendet har
informerats om på Regionledning.
I fastighetsutvecklingsvisionen planeras verksamheten ligga i en ny lokal på annat ställe i
byggnaden. När det kan vara färdigställt är svårt att avgöra men det är stor sannolikhet att det
tar minst 5-10 år och då är denna ombyggnad nödvändig oavsett.
Efter att ha diskuterat och inhämtat ytterligare information från sakkunniga och lekmän
(fastighetschef, MTA mm) i samband med rapportens färdigställande rekommenderar
ekonomidirektören tillika investeringsrådets ordförande att investeringen bör genomföras.
Detta med hänsyn till effektivitet, produktion, arbetsmiljö, minskad miljöpåverkan och
kostnadseffektivitet.
Ärendet om ombyggnation av sterilcentralen behandlades på regionstyrelsens sammanträde
den 29 maj 2019, § x. Beslutsförslaget var då att regionstyrelsen skulle föreslå
regionfullmäktige att:
1. Investering i maskiner och ombyggnation av sterilcentralen ska genomföras enligt
utredningens förslag Alternativ 2.
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2. Investeringskostnaden på 19 461 500 kr beviljas som extra investeringsutrymme för
verkställighet 2019 - 2020.
Ärendet återremitteras för att beslutas om vid ett extra styrelsesammanträde i samband med
fullmäktige i juni, för att klargöra om AGS system kan lyftas ut ur investeringen, om
verksamheten kan hålla tillräcklig kapacitet med två autoklaver om verksamheten planeras
med flera skift samt vilka investeringskostnader som gäller för 2019-2020. En utredning har
genomförts utifrån frågeställningarna. Utredningen visar att det går att lösa uppställningen av
diskdesinfektorerna både med och utan AGS. Men konsekvensen blir en betydligt trängre
arbetsmiljö runt maskinerna och sämre logistik i godsflödet. Med tillgång till enbart två
autoklaver blir verksamheten mycket sårbar med risk för ökade personalkostnader och
kapacitetsbrist. Däremot finns det anledning att utreda vidare hur investeringen påverkar
kostnadseffektiviteten och justera driftbudgetar med motsvarande belopp. Slutligen finner
utredningen att inga investeringskostnader bedöms belasta 2019, följaktligen belastas 2020
likvidmässigt med hela investeringen. Utifrån det som konstateras ovan är den samlade
bedömningen att investering av lokal och maskiner bör genomföras som tidigare föreslagits
enligt alternativ 2 i utredning från Område Akutvård 2018.
Medel för finansiering avsätts genom lån för utökning av investeringstaket 2019.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Investering i maskiner och ombyggnation av sterilcentralen ska genomföras enligt
utredningens förslag Alternativ 2.
2. Investeringskostnaden på 19 461 500 kronor beviljas som extra investeringsutrymme för
verkställighet 2019 - 2020.

Yrkande
Håkan Nilsson (C) yrkar att regionstyrelsen får besluta om förändringar av investeringen med
tanke på teknisk analys och förändrat utbud som vi inte har kännedom om idag.

Proposition
Ordförande ställer proposition på regiondirektörens förslag i punkt 1 och 2 och finner de
antagna.
Ordförande ställer proposition på Håkan Nilssons (C) tilläggsyrkande och finner det antaget.

Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Investering i maskiner och ombyggnation av sterilcentralen ska genomföras enligt
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utredningens förslag Alternativ 2.
2. Investeringskostnaden på 19 461 500 kronor beviljas som extra investeringsutrymme för
verkställighet 2019 - 2020.
3. Regionstyrelsen får besluta om förändringar av investeringen med tanke på teknisk analys
och förändrat utbud som vi inte har kännedom om idag.

Expedieras till
Ekonomidirektör
Chef Område Akutvård
Fastighetschef

Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse Ombyggnation sterilcentralen
Utredning resultatförbättrande åtgärder avseende sterilcentralen (Beslutad 2017)
Rapport ombyggnation och investering sterilcentralen (genomförd 2018)
komplettering till investeringssutredning 2018
Svar på frågor från regionstyrelsen efter återremiss
§98 Regionstyrelsen Ombyggnation sterilcentralen
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