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Svar på initiativärende från Thomas Andersson (C) om att
hyra ut sjukhusets café samt personalcafé på entreprenad
Ärendebeskrivning
Thomas Andersson (C) har inkommit med ett initiativärende om att hyra
ur sjukhuset café. Motiveringen till detta är Region Jämtland Härjedalen
måste göra mer för att öka intäkter och se om det går att hitta andra sätt
att driva verksamheter. En privat utförare kan också komma att ge
utökade öppettider både helger och vardagskvällar.
Thomas Anderson (C) har också inkommit med ett initiativärende om att
se över möjligheten att erbjuda andra entreprenörer försäljning av
personalfika inom Region Jämtland Härjedalens verksamheter.
Med hänvisning till ärendenas likartade natur avser Region Jämtland
Härjedalen att behandla dessa initiativärenden i samma svar.
Det ekonomiska resultatet i cafeterian var under 2017 + 193 tkr. Under
de första sex månaderna 2018 är resultatet + 134 tkr vilket är en
förbättring jämfört med januari till juni 2017 med 65 tkr. Förbättringen
beror till största delen på helgstängningen av cafeterian. Eftersom
cafeteriaverksamheten i sin helhet är finansierad av externa medel och
ger ett positivt resultat så bidrar den på ett positivt sätt till regionens
ekonomi. Det skulle idag finnas möjligheter att hyra ut cafeterian till
extern part. Nuvarande hyresgäst i Region Jämtland Härjedalens lokaler,
Pressbyrån, kan vara intresserad. I det fall uthyrning görs måste
ersättning för lokalhyra med mera täcka de överskott som verksamheten
idag gör för att affären inte ska bli ekonomiskt ofördelaktig. Egen drift av
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både personalrestaurang och cafeteria på sjukhusområdet ger också
större möjligheter att erbjuda medarbetarna heltidsanställningar på grund
av att fler arbetar på området.
Café Nyfiket är till för regionstabens medarbetare, förtroendevalda samt
övriga medarbetare vid besök och liknande. Caféet sköts av personal från
sjukhusköket och Café Entré. Under sommaren 2018 beslutades att
Nyfiket skulle hålla stängt under sommarmånaderna juli-augusti på grund
av svårigheter med bemanning och för att hålla nere kostnaderna. Från
och med september 2018 är Nyfiket åter öppet. Inga planer finns idag på
att lägga ut Nyfiket på annan utförare.

Regiondirektörens förslag
Initiativärendena om att hyra ut sjukhusets café och om att lägga ut personalcafét
på entreprenad avslås.
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