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RS/120/2017
Finansiering av sjukhusets mathantering
Ärendebeskrivning
2014-12-09 § 293 beslutade Landstingsstyrelsen utifrån en
utvecklingsplan för kostenheten på Östersunds sjukhus att Region
Jämtland Härjedalen skulle övergå till produktionsmetoden cook chill.
Övergången skulle vara klar 2016. Arbetet med att leta lämplig lokal och
fördjupa analyserna kring hur ett nytt kök ska utformas har tagit längre
tid än planerat.
I utvecklingsplanen för kostenheten konstaterades att ”Kostnaden för
anpassning till bibehållen verksamhet, cook chill eller ångtryckskokning
skiljer sig väldigt lite. Den stora ekonomiska vinsten gör man på
personalsidan då arbetssättet kan effektiviseras och personalen kan
samordnas. Verksamheten kan drivas med betydligt mindre personal
vilket med cook chill ger en personalbesparing på ca 7 miljoner kronor per
år.”
2015-05-26 - 27, § 143, beslutade regionstyrelsen att etablerar ett nytt
produktionskök utanför sjukhusområdet men inom Östersund kommuns
stadskärna. Av beslutsunderlaget framgår att ”Utgångspunkten för
finansiering av nytt produktionskök är en lönsam investering”. Med den
beräknade besparingen på ca 7 mkr och då beräknade investering på 42
miljoner kronor kunde åtgärderna betraktas som en lönsam investering
som då enligt regelverket inte behövde hanteras inom ramen för ordinarie
investeringsutrymme.

Tjänsteskrivelse

I januari 2017 § 14 fanns fördjupade analyser som möjliggjorde nya
ekonomiska kalkyler. Investeringens samtliga delområden beräknades då
kosta 69 miljoner kronor och den årliga besparingen skulle bli 6 miljoner
kronor. Åtgärderna bedömdes fortfarande lönsamma men kan då enligt
regelverket inte längre hanteras utanför ordinarie investeringsutrymme.
Därför fick regiondirektören i uppdrag att undersöka möjligheterna att
sänka investeringskostnaderna och att ge förslag till finansiering av
investeringen genom att inarbeta dessa i finansplanen. Uppdraget
innebar också att en noggrann utredning skulle göras som, om Region
Jämtland Härjedalen ska investera i en annan fastighetsägares lokal eller
om ett kök ska hyras, innehåller en fullständig kalkyl upprättas där
transportkostnader, kostnader för den personal som ska servera mat på
avdelningarna (frukost, lunch o middag sju dagar/vecka) mm.
En utredning om finansiering av Östersunds sjukhus mathantering har nu
gjorts som innehåller kalkyler som bygger på inkomna anbud och svar på
de frågor som regionstyrelsen önskade svar på. Total investering uppgår
till 76,7 miljoner kronor. Driftskostnader beräknas till 25,9 mkr utifrån alla
nya analyser och kalkyler. Det motsvarar 2017 års driftskostnad som är
budgeterad till 25,7 mkr. Investeringen är inarbetad i finansplan 20182020.

Regiondirektörens förslag
Utredning om finansiering av Östersunds sjukhus mathantering läggs till
handlingarna.
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