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Protokoll från Västra Götalandsregionen

Protokoll från servicenämnden 30 augusti 2017
Tid: 13- 14.40, ajournering 13.50–14
Plats: Regionens Hus, Hertig Johans g. 6, 541 30 Skövde.
Lokal: Björken

Närvarande
Beslutande

Peter Hermansson, ordförande (M)
Roland Wanner, 1:a vice ordförande (MP)
Mats Palm, 2:e vice ordförande (S)
Linnea Wall (S)
Göte Karlsson (S)
Anna Vedin (M)
Tord Gustafsson (M), ersätter Patric Silfverklinga (SD) kl. 13-13.35
Maria Oijens (S) ersätter Mikael Wallgren (V)
Anne-Marie Ekström (L)
Bo Carlsson (C)
Dan Hovskär (KD)
Ersättare

Tord Gustafsson (M) kl. 13.35-14.40
Lena Olinder (M)
Justerare

Mats Palm (S)
Datum och ort för justering

Den 1 september 2017, Mölndal
Underskrifter

Sekreterare:
Anna-Stina Larsson
Ordförande:
Peter Hermansson
Justerare:
Mats Palm

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Östergatan 1
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

ProSale Signing Reference Number: 440730

E-post:
servicenamnden@vgregion.se

Protokoll från servicenämnden 2017-08-30

Personalrepresentanter

Ricardo Amio, Kommunal
Iowan Hedendahl, Sveriges ingenjörer
Övriga närvarande

Thomas Front, servicedirektör
Erik Hallberg, kanslichef
Petra Bergman, kommunikationschef
Anna-Stina Larsson, sekreterare
Linda Martinsson, områdeschef, kl. 13-13.55
Petter Spanne, konsult, kl. 13-13.55
Julia Viklund, konsult, kl. 13-13.55

ProSale Signing Reference Number: 440730

2 (9)

Protokoll från servicenämnden 2017-08-30

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har gjorts offentlig genom anslag på Västra
Götalandsregionens anslagstavla på Regionens Hus på Östergatan i Vänersborg.

Sammanträdesdatum: 2017-08-30
Datum när anslag sätts upp: 2017-09-04
Datum när anslag tas ned: 2017-09-26
Förvaringsplats för protokollet: Regionens Hus, på Östergatan 1, Vänersborg

Underskrift:
Anna-Stina Larsson
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Genomgång av dagens ärenden
Genomgång av dagens ärenden kl. 13–14.30
Mötesuppehåll

Uppehåll för gruppmöten kl. 13.50–14
Beslutssammanträde

Beslut av ärendena 1-3 på föredragningslistan kl. 14.30–14.40
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Innehållsförteckning
§ 43
§ 44
§ 45

Justerare:

Upphandling av café- och restaurangverksamhet
Återbetalning av överskott
Anmälningsärenden

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 43
Upphandling av café- och restaurangverksamhet
Diarienummer SN 2017-00308
Beslut

1. Servicenämnden beslutar att godkänna förutsättningarna för upphandling
av café- och restaurangverksamheten med undantag för NU-sjukvården
och Södra Älvsborgs sjukhus.
2. Servicedirektören får i uppdrag att:
 Genomföra upphandlingen
 Se över möjligheten att öka andelen ska-krav i förhållande till
andelen bör-krav i underlaget.
Reservationer

(S) reserverar sig till förmån för eget förslag.
Sammanfattning av ärendet

Servicenämnden beslutade 2017-02-03 §7 att Regionservice ska leverera caféoch restaurangverksamheten via upphandlad leverantör med undantag för NUsjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus. Servicedirektören fick i uppdrag att
inleda upphandlingsarbetet för café- och restaurangverksamheten med undantag
för NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus.
I beslutet angavs att servicenämnden ska godkänna förutsättningarna och kraven i
upphandlingen innan den genomförs. Vid upphandling av café- och
restaurangverksamheten ska särskild social hänsyn tas. Detta innebär villkor i
upphandlingen som syftar till att förbättra förutsättningarna för en ökad
delaktighet och tillgänglighet i samhället.
I mars 2017 initierades ett projekt för att genomföra servicenämndens beslut om
upphandling. Projektet består av Regionservice, Koncernkontoret (Koncerninköp
och Juridiska enheten), Västfastigheter och berörda sjukhusförvaltningar. Arbete
med förberedande dokumentation, utredning av fastighetsfrågor samt dialog med
möjliga leverantörer har genomförts under våren 2017. Detta har resulterat i
framtagning av förfrågningsunderlag inför annonsering av upphandling hösten
2017.
Regionstyrelsen beslutade 2017-06-27 §166 att lokaler som används för intern
café- och restaurangverksamhet kan hyressättas med omsättningshyra.
Servicenämnden föreslås godkänna de principiella förutsättningarna för
upphandlingen.

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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Beslutsunderlag



Tjänsteutlåtande daterat 170816

Yrkanden på sammanträdet

(S) yrkar återremiss av ärendet med motiveringen, vi vänder oss emot att med redovisat
underlag som stöd, gå vidare i upphandlingsprocessen. Effekterna med omsättningshyra i
egen regi är inte på enhetsnivå tillräckligt belysta. Effekterna/konsekvenserna på köken i
vår egen regi är inte tillräckligt bedömda. Med omsättningshyra hamnar det tidigare
ekonomiska underskottet i en annan situation. Detta ställningstagande har inte varit uppe
till diskussion innan beslutstillfället.
Peter Hermansson (M) yrkar avslag på (S) yrkande.
Roland Wanner (MP) yrkar bifall till liggande förslag med följande tillägg:
servicedirektören får i uppdrag att se om vissa bör-krav kan ändras till ska-krav i
underlaget.
Beslutsgång

Ordförande ställer (S) yrkande om återremiss och Peter Hermanssons (M)
yrkande om avslag mot varandra och finner avslagsyrkandet bifallet.
Ordföranden ställer därefter proposition på Roland Wanners (MP) tilläggsyrkande
och finner att servicenämnden bifaller yrkandet.
Skickas till




thomas.front@vgregion.se
peter.soderstrom@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 44
Återbetalning av överskott
Diarienummer SN 2017-00528
Beslut

1. Regionservice återbetalar 10 mnkr av överskott till kundförvaltningarna i
samband med delårsbokslutet 2017.
Sammanfattning av ärendet

I Regionservice uppdrag ingår att effektivisera serviceverksamheten i Västra
Götalandsregionen. Enligt den beslutade styrmodellen (RF juni 2014 § 94) ska
eventuella överskott betalas tillbaka till kundförvaltningarna. Regionservice,
exklusive Hjälpmedelscentralen, redovisar per juli ett överskott om 25 mnkr mot
budget. Justerat resultat med hänsyn tagen till återbetalningskrav för
Skövdedepån/CLP och påminnelseavgifter och felperiodiserade kostnader i
samband med nya städriktlinjer är 16 mnkr.
Det upparbetade överskottet per juli ger möjlighet att i delårsbokslutet 2017
återbetala 10 mnkr till kundförvaltningarna. Återbetalningen består av två delar.
1. 3,4 mnkr för spannjustering patientmåltider som minskat i relation till
budgeterad volym. Justeringen är redan bokförd och kommer inte att
påverka resultatet.
2. 6,6 mnkr avser övriga tjänster. Ytterligare återbetalning kan komma att
ske under året.
Tidigare så har justeringar av dessa slag hanterats i samband med årsbokslutet
men kundförvaltningarna har framfört önskemål om att detta ska hanteras tidigare
så att de kan ta hänsyn till det i sina prognoser.
Skickas till





Ekonomidirektör, joakim.bjorck@vgregion.se
Regionservice Ekonomichef, martin.hulten@vgregion.se
Servicedirektören, thomas.front@vgregion.se

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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§ 45
Anmälningsärenden
Beslut

Servicenämnden lägger informationen till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet

Ordförande Peter Hermansson (M) beslutade 13 juli 2017 att sammankalla
servicenämnden till ett extra sammanträde, 30 augusti 2017.
Beslutsunderlag

1.

Ordförandebeslut om extra sammanträde med servicenämnden 30
augusti 2017
Diarienummer SN 2016-00697

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:
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PETER RICHARD MICHAEL HERMANSSON
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Ordförande , Servicenämnden

Date & Time

9/1/2017 11:45:42 AM +02:00

Identification type

Swedish e-identification
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MATS PALM

Title, Organization

2:e vice ordförande, Servicenämnden

Date & Time

9/1/2017 11:04:58 AM +00:00

Identification type
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