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Investering MR-kamera (RS/1806/2017)
Ärendebeskrivning
Området Diagnostik Teknik Service, DTS, signalerar att investeringen i den tredje
MR-kameran som just nu pågår beräknas bli 5 mkr dyrare än beviljad
investeringsram om 17,8 mkr
Godkänd investeringsram 2016
4,3 mkr
Godkänd investeringsram 2017
13,5 mkr
Totalt beviljad ram
17,8 mkr
Orsak till fördyringen uppges vara att det har gått lång tid mellan prisbedömning
och upphandling av kameran samt den heta byggmarknaden i Östersund och länet
vilket resulterat till högre priser för ombyggnationen. DTS vill undersöka
möjligheten att finansiera merkostnaden inom ramen för den akuta potten eller
potten för oförutsedda.
Under 2017 hanteras den stora efterfrågan på MR-undersökningar genom att anlita
en MR-buss för att köerna inte ska öka till en kostnad på ca 800 000 kronor hittills.
Investeringsrådet har behandlat ärendet 2017-07-17 och föreslår följande
omdisponeringar inom den totala investeringsbudgeten som fullmäktige beslutat
om :
-

DTS tillåts gå vidare med investeringen i en tredje MR-kamera trots
fördyringen.
Investeringen kan inte i sin helhet finansieras genom årets akuta pott eller årets
pott för oförutsedda. Det skulle i så fall innebära att dessa potter blir helt
förbrukade.
Istället föreslås att DTS får finansiera investeringen och fördyringarna genom:
a) nyttja det överskott, 1 800 000 kr, som hittills uppkommit från årets
beslutade och avslutade investeringar över 250 000 kr
b) ca: 400 000 kr, besparing som DTS prognostiserar göra i beviljad investering
av säckbanan som ska bytas i städcentralen.
c) 1 500 000, beviljad investering i lastbil verkställs inte – förnyad
behovsprövning 2018 eller 2019.
d) 400 000 kr finansieras inom DTS egna investeringspott för investeringar
under 250 000 kr eller omprioritering mellan DTS övriga under året beviljade
investeringar
e) 900 000 kr tas från den akuta potten år 2017
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Det bör prövas om regionfullmäktige skulle ge regionstyrelsen möjlighet
att fatta denna typ av beslut som innebär förändringar mellan
investeringsobjekt utan att totala investeringsbeloppet förändras. Detta
för att snabbare kunna verkställa investeringarna under budgetåret.

Regiondirektörens förslag
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
1. Investering i MR-kameran godkänns.
2. Finansiering sker i enlighet med investeringsrådets förslag ovan.
3. När reglementen och regelverk ses över med anledning av nya kommunallagen
senare i höst bör frågan om delegering från regionfullmäktige till
regionstyrelsen prövas gällande omdisponering mellan objekt inom
investeringsbudgetens totalram.
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