
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 191 Ärendenummer RS 2019/230

Motion - Ensamståendes hälsosituation

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motion Angående ensamståendes hälsosituation 
med hänvisning till det arbete som redan pågår i organisationen.

Bakgrund
I motionen föreslår Leif Svensson (V) att Region Kalmar län i samverkan 
med Västerviks kommun och det lokala föreningslivet ska sätta samman en 
projektgrupp för att, med inspiration från en arbetsmodell i staden Frome i 
England, arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet och på så sätt förebygga 
dess skadliga effekter.  
Förslagsställaren yrkar mer specifikt på följande:

 En mindre projektgrupp sätts samman och föreläggs fullmäktige för 
beslut och direktiv kring ensammas hälsosituation.

 En projektplan ska tas fram och ekonomiska medel tilldelas. 

 Regionfullmäktige i Kalmar län och kommunfullmäktige i Västervik 
antar och verkställer ovanstående projekt för att lyfta de ensammas 
livssituation och efter lyckat genomförande startar likvärdigt i övriga 
regionen. 

De negativa hälsoeffekterna, fysiska såväl som psykiska, av ofrivillig 
ensamhet och social isolering är sedan länge kända. De har bland annat 
likställts med riskerna att vara dagligrökare eller alkoholist (Holt-Lunstad, 
Smith & Layton, 2010). Region Kalmar län välkomnar därför initiativet som 
sådant, men hänvisar till redan pågående satsningar i samverkan med 
Västerviks kommun och det lokala föreningslivet. Satsningar som syftar till 
att uppnå liknande hälsovinster som det föreslagna projektet.
I samarbete med Smålandsidrotten, det lokala föreningslivet och Västerviks 
kommun erbjuder Region Kalmar län ”Sund Smart Stark Senior”, ett 
program som länkar personer över 65 år till föreningar och social 
gemenskap. Programmet ska också inspirera till en aktiv fritid och ett 
hälsosamt åldrande. 
Deltagande i föreningsliv innebär en unik möjlighet för människor, gammal 
som ung, att mötas och få en meningsfull, aktiv fritid. Detta är 
utgångspunkten i Region Kalmar läns Kom igång-satsning.  I Västervik har 
det särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. Samtal pågår 
även med Asyl- och flyktinghälsovården i syfte att bredda satsningen till att 
också inkludera nyanlända och deras familjer. 



Region Kalmar län
Datum
2019-10-16

Samtliga nämnda målgrupper (seniorer, barn och unga med 
funktionsnedsättning samt nyanlända) utgör särskilt sårbara grupper med 
förhöjd risk för ensamhet och social isolering. 
Region Kalmar län ställer sig också positiv till att utreda möjligheten att 
ytterligare bredda ovan nämnda folkhälsoinsatser, framför allt ”Sund Smart 
Stark Senior” i Västervik.  På så sätt skulle fler invånare som upplever, eller 
befinner sig i riskzonen för, ofrivillig ensamhet fångas upp. Möjligheterna att 
bryta social isolering och därmed förebygga fysisk och psykisk ohälsa anses 
genom nämnda satsningar vara mycket god.   
Det är också viktigt att ha i åtanke att Västerviks kommun sedan tidigare gett 
avslag på motsvarande motion. Därmed försvåras möjligheten till 
genomförande då samverkan mellan region och kommun är central för den 
föreslagna projektmodellen.
Ärendet har behandlats i regionala utvecklingsnämnden den 13 september. 
Nämnden föreslår att regionstyrelsen besvarar motion angående 
ensamståendes hälsosituation med hänvisning till det arbete som redan pågår 
i organisationen.

Överläggning
Ordförande föreslår att motionen ska besvaras med hänvisning till det arbete 
som redan pågår i organisationen. Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar 
enligt ordförandens förslag.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 150/2019
2. Tjänsteskrivelse - Svar på motion kring ensammas hälsosituation, 

daterad 190827
3. Motion - Angående ensamståendes hälsosituation 
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Regionfullmäktige

Motion kring ensammas hälsosituation

Förslag till beslut
Regionfullmäktige avslår motion Angående ensamståendes hälsosituation, 
med hänvisning till det arbete som redan pågår i organisationen. 

Bakgrund
I motionen föreslår Leif Svensson (V) att Region Kalmar län, i samverkan 
med Västerviks kommun och det lokala föreningslivet, ska sätta samman en 
projektgrupp för att, med inspiration från en arbetsmodell i staden Frome i 
England, arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet och på så sätt förebygga 
dess skadliga effekter.  
Förslagsställaren yrkar mer specifikt på följande:

 En mindre projektgrupp sätts samman och föreläggs fullmäktige för 
beslut och direktiv kring ensammas hälsosituation.

 En projektplan ska tas fram och ekonomiska medel tilldelas. 

 Regionfullmäktige i Kalmar län och kommunfullmäktige i Västervik 
antar och verkställer ovanstående projekt för att lyfta de ensammas 
livssituation och efter lyckat genomförande startar likvärdigt i övriga 
regionen. 

Yttrande
De negativa hälsoeffekterna, fysiska såväl som psykiska, av ofrivillig 
ensamhet och social isolering är sedan länge kända. De har bland annat 
likställts med riskerna att vara dagligrökare eller alkoholist (Holt-Lunstad, 
Smith & Layton, 2010). Region Kalmar län välkomnar därför initiativet som 
sådant, men hänvisar till redan pågående satsningar i samverkan med 
Västerviks kommun och det lokala föreningslivet. Satsningar som syftar till 
att uppnå liknande hälsovinster som det föreslagna projektet.
I samarbete med Smålandsidrotten, det lokala föreningslivet och Västerviks 
kommun erbjuder Region Kalmar län ”Sund Smart Stark Senior”, ett 
program som länkar personer över 65 år till föreningar och social 
gemenskap. Programmet ska också inspirera till en aktiv fritid och ett 
hälsosamt åldrande. 



Region Kalmar län
Datum
2019-08-27

Sida
2 (2)

Deltagande i föreningsliv innebär en unik möjlighet för människor, gammal 
som ung, att mötas och få en meningsfull, aktiv fritid. Detta är 
utgångspunkten i Region Kalmar läns Kom igång-satsning.  I Västervik har 
det särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. Samtal pågår 
även med Asyl- och flyktinghälsovården i syfte att bredda satsningen till att 
också inkludera nyanlända och deras familjer. 
Samtliga nämnda målgrupper (seniorer, barn och unga med 
funktionsnedsättning samt nyanlända) utgör särskilt sårbara grupper med 
förhöjd risk för ensamhet och social isolering. 
Region Kalmar län ställer sig också positiv till att utreda möjligheten att 
ytterligare bredda ovan nämnda folkhälsoinsatser, framför allt ”Sund Smart 
Stark Senior” i Västervik.  På så sätt skulle fler invånare som upplever, eller 
befinner sig i riskzonen för, ofrivillig ensamhet fångas upp. Möjligheterna att 
bryta social isolering och därmed förebygga fysisk och psykisk ohälsa anses 
genom nämnda satsningar vara mycket god.   
En dialog har skett med Västerviks kommun i ärendet men kommunen har 
ännu inte fattat beslut.  
Med hänvisning till ovanstående föreslås Regionfullmäktige avslå motionen 
”Angående ensamståendes hälsosituation”.

Sofia Moestedt
basenhetschef 
samhällsplanering och tillväxt
 

Cecilia Gamme
folkhälsoutvecklare

Bilagor
1. Motion - Angående ensamståendes hälsosituation 

Referenser
Holt-Lunstad, J., Smith, T. & Layton, B. (2010). Social Relationships and 
Mortality Risk: A Meta-analytic Review. Hämtad från 
https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000316


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-13

Regionala utvecklingsnämnden

§ 150 Ärendenummer RUN 2019/682

Motion angående ensamståendes hälsosituation

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår regionfullmäktige att avslå motion 
Angående ensamståendes hälsosituation, med hänvisning till det arbete som 
redan pågår i organisationen. 

Bakgrund
I motionen föreslår Leif Svensson (V) att Region Kalmar län i samverkan 
med Västerviks kommun och det lokala föreningslivet ska sätta samman en 
projektgrupp för att, med inspiration från en arbetsmodell i staden Frome i 
England, arbeta för att bryta ofrivillig ensamhet och på så sätt förebygga 
dess skadliga effekter.  
Förslagsställaren yrkar mer specifikt på följande:

 En mindre projektgrupp sätts samman och föreläggs fullmäktige för 
beslut och direktiv kring ensammas hälsosituation.

 En projektplan ska tas fram och ekonomiska medel tilldelas. 

 Regionfullmäktige i Kalmar län och kommunfullmäktige i Västervik 
antar och verkställer ovanstående projekt för att lyfta de ensammas 
livssituation och efter lyckat genomförande startar likvärdigt i övriga 
regionen. 

De negativa hälsoeffekterna, fysiska såväl som psykiska, av ofrivillig 
ensamhet och social isolering är sedan länge kända. De har bland annat 
likställts med riskerna att vara dagligrökare eller alkoholist (Holt-Lunstad, 
Smith & Layton, 2010). Region Kalmar län välkomnar därför initiativet som 
sådant, men hänvisar till redan pågående satsningar i samverkan med 
Västerviks kommun och det lokala föreningslivet. Satsningar som syftar till 
att uppnå liknande hälsovinster som det föreslagna projektet.
I samarbete med Smålandsidrotten, det lokala föreningslivet och Västerviks 
kommun erbjuder Region Kalmar län ”Sund Smart Stark Senior”, ett 
program som länkar personer över 65 år till föreningar och social 
gemenskap. Programmet ska också inspirera till en aktiv fritid och ett 
hälsosamt åldrande. 
Deltagande i föreningsliv innebär en unik möjlighet för människor, gammal 
som ung, att mötas och få en meningsfull, aktiv fritid. Detta är 
utgångspunkten i Region Kalmar läns Kom igång-satsning.  I Västervik har 
det särskilt fokus på barn och unga med funktionsnedsättning. Samtal pågår 
även med Asyl- och flyktinghälsovården i syfte att bredda satsningen till att 
också inkludera nyanlända och deras familjer. 



Region Kalmar län
Datum
2019-09-13

Samtliga nämnda målgrupper (seniorer, barn och unga med 
funktionsnedsättning samt nyanlända) utgör särskilt sårbara grupper med 
förhöjd risk för ensamhet och social isolering. 
Region Kalmar län ställer sig också positiv till att utreda möjligheten att 
ytterligare bredda ovan nämnda folkhälsoinsatser, framför allt ”Sund Smart 
Stark Senior” i Västervik.  På så sätt skulle fler invånare som upplever, eller 
befinner sig i riskzonen för, ofrivillig ensamhet fångas upp. Möjligheterna att 
bryta social isolering och därmed förebygga fysisk och psykisk ohälsa anses 
genom nämnda satsningar vara mycket god.   
Det är också viktigt att ha i åtanke att Västerviks kommun sedan tidigare gett 
avslag på motsvarande motion. Därmed försvåras möjligheten till 
genomförande då samverkan mellan region och kommun är central för den 
föreslagna projektmodellen.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse - Svar på motion kring ensammas hälsosituation, 

daterad 190827
2. Motion - Angående ensamståendes hälsosituation 

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige



Angående ensamståendes 
hälsosituation

Motion från Vänsterpartiet
2019-02-28

  Ofrivillig ensamhet är en riskfaktor för ökad ohälsa och inte minst äldres ohälsa är 
ofta till stor del kopplad till en ökad ensamhet. Staden Frome i England har tagit fram 
en modell för att framgångsrikt möta detta. Vi vill att regionen ska, med inspiration 
från detta ta initiativ, tillsammans med Västerviks kommun och det lokala 
föreningslivet starta ett samarbetsprojekt för att bryta ensamheten och motverka dess 
skadliga effekter.

Utifrån forskning, kunskap och erfarenhet vet vi att en förutsättning för ett rikt och 
tryggt liv måste vara i en social situation bland vänner, släkt och varma grannar.

Forskningen inom hälso- och sjukvården bekräftar även att ensamhet är lika vanligt 
som riskfaktor som vid rökning. Dessutom är de stora sjukvårdskonsumenter via 
sjukvårdens mottagningar. Den inkopplade forskningen visade att för varje pund man 
investerade kom 6 pund tillbaka i form av vinst. Detta är utöver god medmänsklighet 
en lönsam folkhälsoekonomi. De ensammas besök vid akutmottagningarna sjönk med 
20%. Det är högst sannolikt att liknande resultat kan erhållas i Sverige.

Staden Frome i England tog fasta på ovanstående kunskap och satte ihop en 
arbetsmodell. Detta innebar att man kortutbildade 500 volontärer i projektet och hur 
de kunde lotsa de ensamma som de hittade i sin vardagssituation. De erbjöds kontakt 
med andra människor med liknande intressen främst genom föreningslivet. 
Volontärerna kunde vara industriarbetare, cafepersonal, lärare, ja i princip alla 
tänkbara i vårt samhälle. Genom detta förhållandevis enkla men systematiska 
arbetssätt började de ensammas sociala situation och livsgnista att växa. Om man 
räknar med att varje volontär träffar och pratar med 20 personer var kan upp till 
10.000 personer nås.

Kan föreningslivet vitaliseras genom detta är det ytterligare en vinst.

Motsvarande motion är ställd till Västerviks kommun och därför bör 
samarbetsprojektet innehålla en projektplan och denna bör föreläggas kommunen och 
regionen för beslut samt medelstilldelning. 
Projektgruppen bör inte överstiga 5 personer samt ha representanter från 
huvudmännen, politiker och forskare.
 
Vänsterpartiet yrkar

- att en mindre projektgrupp sätts samman och föreläggs fullmäktige för beslut 
och direktiv kring ensammas hälsosituation.

- att regionfullmäktige i Kalmar län och kommunfullmäktige i Västervik antar 
och verkställer ovanstående projekt för att lyfta de ensammas livssituation och 
efter lyckat genomförande startar likvärdigt i övriga regionen.
 

Leif Svensson

Vänsterpartiet Region Kalmar län



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 192 Ärendenummer RS 2019/238

Motion - En jämställd Region Kalmar län för alla

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motion om En jämställd Region Kalmar län för 
alla, med hänvisning till redovisat yttrande och det arbete som pågår.

Bakgrund
I motion – En jämställd Region Kalmar län för alla - föreslår Linda 
Fleetwood (V) att:

- Regionplanen ska årligen genomgå en granskning ur jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv

- SKLs checklista för jämställdhetsanalys skall användas vid all 
beredningen, beslutsfattande och uppföljning

- Förvaltningarna verksamhetsplaner skall genusgranskas och 
könsskillnader vad gäller vårdresurser och resultat kartläggas och 
åtgärdas.

- Jämställdhetsutbildning för samtlig medarbetare ska genomföras
- Införa könsuppdelat statiskt på tre pronomen
- Självtest för screening av livmoderhalscancer skall prövas genom att 

ett självprovtagningspaket skickas hem till alla kvinnor som inte 
gjort någon kontroll de senaste fyra åren.

Yttrande
Region Kalmar län strävar efter att vara en inkluderande organisation som 
arbetar för jämlikhet och jämställdhet. Detta arbete pågår ständigt på olika 
sätt. Regionen har undertecknat den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och region nivå (CEMR-
deklarationen). Regionen har också anslutit sig till den regionala 
jämställdhetsstrategin Ett jämställt Kalmar län 2017-2027, som 
Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram. Genom strategin får regionen en 
övergripande riktlinje i nuvarande och framtida arbete. 

Genom förbindelserna har Region Kalmar län åtagit sig att upprätta en 
handlingsplan för jämställdhetsarbetet. En arbetsgrupp har skapats för att se 
över ett antal områden utifrån gällande lagstiftning, den regionala 
jämställdhetsstrategin och CEMR-deklarationen. 

Sedan maj 2019 har Region Kalmar län en uppdaterad riktlinje för Region 
Kalmar läns systematiska likabehandlingsarbete. Region Kalmar län som 
arbetsgivare ska undersöka, analysera, åtgärda och följa upp inom följande 
områden: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra 



Region Kalmar län
Datum
2019-10-16

anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och 
kompetensutveckling samt föräldraskap och arbete. 
Tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län lanseras en digital 
grundutbildning i jämställdhetsintegrering i november 2019, med syfte att 
öka kompetensen hos personalen. Hösten 2019 hålls även 
personalföreläsningar med tema hbtq, jämställdhet och våld i nära relationer. 
Vad gäller checklista har Regionförbundet i Kalmar län tidigare arbetat med 
en checklista för jämställda förbund, som togs fram efter modell från SKL. I 
början fyllde checklistan en viktig funktion i ärenden, men har därefter inte 
använts i samma utsträckning. Medvetandegraden hos medarbetarna har 
höjts, grunden i checklistan styr arbetet men jämställdhetsperspektivet har 
blivit en naturlig del i processen. Det är ständigt aktuellt med frågan om hur 
det kan säkerställas i beslutsunderlag att nödvändiga perspektiv, exempelvis 
jämställdhet, beaktas. Perspektiven hålls levande inom organisationen och 
beaktas redan i ett tidigt skede av processen.
När det gäller statistik kan region Kalmar län påverka framtagning av 
statistik och uppföljningar på regional nivå.  Uppdelning utifrån tre 
pronomen gör regionen redan idag exempelvis vid redovisning av 
Medarbetarskaps- och säkerhetsenkäten. I annan statistik styrs dock 
redovisning av personnummer, vilket innebär att det endast blir alternativen 
man eller kvinna. Om Region Kalmar läns data ska kunna jämföras med 
riket eller med andra län måste regionens statistik vara uppdelad på samma 
sätt, för att inte försvåra jämförelser mellan olika regioner. En majoritet i 
riksdagen vill utreda frågan om ett tredje juridiskt kön. Regionen bör invänta 
det arbete som sker på nationell nivå, för att säkerställa definitionen av det 
tredje kön som eventuellt införs. 
I Region Kalmar län pågår ett arbete för att utvidga screeningmetoderna med 
molekylär HPV-screening för livmoderhalscancer enligt de nya riktlinjerna. 
Från och med hösten 2019 införs HPV-test som rutin vid screening vid 
cervixcancer. Efter att primär HPV-screening enligt det nationella 
vårdprogrammet startats i augusti 2019 finns också förutsättningarna för att 
gå vidare med att erbjuda kvinnor över 30 år som uteblir från provtagningen 
hemtest för HPV i enlighet med vårdprogrammets rekommendationer.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 10 september 2019
2. Motion om en jämställd Region Kalmar län för alla
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TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2)
Datum
2019-09-10

Ärendenummer 
RS 2019/238

Regionstab
Regionstab Kansli

Regionfullmäktige

Motion om en jämställd Region Kalmar län för alla

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motion om En jämställd Region Kalmar län för 
alla, med hänvisning till redovisat yttrande och det arbete som pågår.

Bakgrund
I motion – En jämställd Region Kalmar län för alla - föreslår Linda 
Fleetwood (V) att:

- Regionplanen ska årligen genomgå en granskning ur jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv

- SKLs checklista för jämställdhetsanalys skall användas vid all 
beredningen, beslutsfattande och uppföljning

- Förvaltningarna verksamhetsplaner skall genusgranskas och 
könsskillnader vad gäller vårdresurser och resultat kartläggas och 
åtgärdas.

- Jämställdhetsutbildning för samtlig medarbetare ska genomföras
- Införa könsuppdelat statiskt på tre pronomen
- Självtest för screening av livmoderhalscancer skall prövas genom att 

ett självprovtagningspaket skickas hem till alla kvinnor som inte 
gjort någon kontroll de senaste fyra åren.

Yttrande
Region Kalmar län strävar efter att vara en inkluderande organisation som 
arbetar för jämlikhet och jämställdhet. Detta arbete pågår ständigt på olika 
sätt. Regionen har undertecknat den europeiska deklarationen för 
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och region nivå (CEMR-
deklarationen). Regionen har också anslutit sig till den regionala 
jämställdhetsstrategin Ett jämställt Kalmar län 2017-2027, som 
Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram. Genom strategin får regionen en 
övergripande riktlinje i nuvarande och framtida arbete. 

Genom förbindelserna har Region Kalmar län åtagit sig att upprätta en 
handlingsplan för jämställdhetsarbetet. En arbetsgrupp har skapats för att se 
över ett antal områden utifrån gällande lagstiftning, den regionala 
jämställdhetsstrategin och CEMR-deklarationen. 



Region Kalmar län
Datum
2019-09-10

Sida
2 (2)

Sedan maj 2019 har Region Kalmar län en uppdaterad riktlinje för Region 
Kalmar läns systematiska likabehandlingsarbete. Region Kalmar län som 
arbetsgivare ska undersöka, analysera, åtgärda och följa upp inom följande 
områden: arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra 
anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och 
kompetensutveckling samt föräldraskap och arbete. 
Tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar län lanseras en digital 
grundutbildning i jämställdhetsintegrering i november 2019, med syfte att 
öka kompetensen hos personalen. Hösten 2019 hålls även 
personalföreläsningar med tema hbtq, jämställdhet och våld i nära relationer. 
Vad gäller checklista har Regionförbundet i Kalmar län tidigare arbetat med 
en checklista för jämställda förbund, som togs fram efter modell från SKL. I 
början fyllde checklistan en viktig funktion i ärenden, men har därefter inte 
använts i samma utsträckning. Medvetandegraden hos medarbetarna har 
höjts, grunden i checklistan styr arbetet men jämställdhetsperspektivet har 
blivit en naturlig del i processen. Det är ständigt aktuellt med frågan om hur 
det kan säkerställas i beslutsunderlag att nödvändiga perspektiv, exempelvis 
jämställdhet, beaktas. Perspektiven hålls levande inom organisationen och 
beaktas redan i ett tidigt skede av processen.
När det gäller statistik kan region Kalmar län påverka framtagning av 
statistik och uppföljningar på regional nivå.  Uppdelning utifrån tre 
pronomen gör regionen redan idag exempelvis vid redovisning av 
Medarbetarskaps- och säkerhetsenkäten. I annan statistik styrs dock 
redovisning av personnummer, vilket innebär att det endast blir alternativen 
man eller kvinna. Om Region Kalmar läns data ska kunna jämföras med 
riket eller med andra län måste regionens statistik vara uppdelad på samma 
sätt, för att inte försvåra jämförelser mellan olika regioner. En majoritet i 
riksdagen vill utreda frågan om ett tredje juridiskt kön. Regionen bör invänta 
det arbete som sker på nationell nivå, för att säkerställa definitionen av det 
tredje kön som eventuellt införs. 
I Region Kalmar län pågår ett arbete för att utvidga screeningmetoderna med 
molekylär HPV-screening för livmoderhalscancer enligt de nya riktlinjerna. 
Från och med hösten 2019 införs HPV-test som rutin vid screening vid 
cervixcancer. Efter att primär HPV-screening enligt det nationella 
vårdprogrammet startats i augusti 2019 finns också förutsättningarna för att 
gå vidare med att erbjuda kvinnor över 30 år som uteblir från provtagningen 
hemtest för HPV i enlighet med vårdprogrammets rekommendationer.

Ann-Sofie Dejke
kanslidirektör

Gulistan Ucar
regionsekreterare

Bilaga
Motion om en jämställd Region Kalmar län för alla



En jämställd Region Kalmar län 
för alla

Motion från Vänsterpartiet
2019-03-01

Jämlikhet och jämställdhet är en förutsättning för hållbar regional tillväxt, 
bland annat genom bättre resursutnyttjande, stärkt innovationsförmåga och 
ökad attraktion för regionen. Jämlikhets- och jämställdhetssträvanden måste 
vara en integrerad del av allt regionalt arbete, och prägla arbetssätt, rutiner , 
analyser och uppföljningar för att säkerställa att kvinnor och män ges samma 
förutsättningar att få tillgång till resurser och inflytande oavsett bakgrund.

Att kvinnor och män i hög grad arbetar i olika sektorer och yrken gör 
arbetsmarknader trögrörlig och försvårar matchningen på arbetsmarknaden. 
Region Kalmar län behöver arbeta aktivt för att kvinnor och män breddar sina 
utbildnings- och yrkesval utan att hindras av normer, fördomar och 
diskriminering , vilket gör att kunskap och kompetens används maximalt. 
Kvinnor och män arbetar i genomsnitt lika många timmar per dygn, men män 
ägnar mer av den tiden åt förvärvsarbete och kvinnor mer tid till hemarbete. 
För att öka antalet arbetade timmar behöver regionen verka för att kvinnors 
deltidsarbete minskas och mäns hemarbete ökas så att kvinnor och män deltar 
på arbetsmarknaden i samma utsträckning.

En god folkhälsa handlar inte endast om att hälsan bör vara så god som möjlig, 
den bör också vara så jämlikt och jämställt fördelat som möjligt. Delmålet 
jämställd hälsa avser fysik, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa och omfattar 
såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda 
personer. I kommuner och regioner handlar det om att inte göra skillnad på 
invånarna bara för att de har olika kön. Flickor och pojkar i skolan ska ha 
samma möjligheter till lärande och utveckling. Alla invånare ska ha samma 
möjligheter till en aktiv fritid, oavsett kön.
Men inom hälso- och sjukvården gäller en delvis annan logik, helt enkelt för att 
det finns biologiska och fysiologiska skillnader mellan kvinnor och män: 
ibland ska det vara lika, men ibland måste det vara olika för att bli jämställt. 
Till exempel är det lägre överlevnad vid hjärninfarkt hos kvinnor och svårare 
att upptäcka depression hos män. 

Inom hälso- och sjukvård har arbetet med jämställdhet för patienter och 
brukare intensifierats under de senaste åren. Könsrelaterade skillnader i vård, 
behandling, omsorg och stöd arbetas det nu allt mer aktivt med men trots det 
finns det dock stort utrymme för fortsatt förbättringsarbete.

En jämlik och jämställd vård skall också kunna arbeta mot diskriminering av 
sexuell läggning eller identitet och ha respekt för Hbtq-personers behov. Det är 
av stor vikt att HBTQ-certifiering av regionens vårdinrättningar i regionen 



uppmuntras. Regionen behöver se över vilka problem transpersoner möter i 
hälso- och sjukvården, inte minst vad gäller könskorrigerande åtgärder, för att 
komma till rätta med dessa.

Därför yrkar Vänsterpartet att: 

- Regionplanen ska årligen genomgå en granskning ur jämlikhets- och 
jämställdhetsperspektiv

- SKLs checklista för jämställdhetsanalys skall användas vid all 
beredningen, beslutsfattande och uppföljning

- Förvaltningarna verksamhetsplaner skall genusgranskas och 
könsskillnader vad gäller vårdresurser och resultat  kartläggas och 
åtgärdas.

- Jämställdhetsutbildning för samtlig medarbetare ska genomföras
- Införa könsuppdelat statiskt på tre pronomen
- Självtest för screening av livmoderhalscancer skall prövas genom att 

ett självprovtagnings paket skickas hem till alla kvinnor som inte gjort 
någon kontroll de senaste fyra åren.

Linda Fleetwood 
Regionråd i opposition 

Lena Granath

Jonny Andersson

Leif Svensson

Vänsterpartiet Region Kalmar län



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 193 Ärendenummer RS 2019/538

Motion - Likvärdiga satsningar på onkologin i Kalmar 
och Västervik

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen Likvärdiga satsningar på onkologin i 
Kalmar och Västervik, ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik 
med redovisat yttrande.

Bakgrund
Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) har lämnat en motion till 
regionfullmäktige om ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik. 
Motionen har följande yrkande:
– Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att påbörja en process 
avseende en skyndsam ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik så 
att denna kan fungera ändamålsenligt. Vidare ges uppdraget till 
regiondirektören att påbörja en process för att framtida lokalbehov, med en 
förväntad ökning av antalet patienter, långsiktigt kan tillgodoses.

Yttrande
2015 övertog kliniken för onkologi och strålningsfysik ansvaret för den 
onkologiska kliniken vid Västerviks sjukhus. Bakgrunden till beslutet var att 
säkra tillgången till onkologisk kompetens i norra länsdelen. Verksamheten 
har under lång tid haft bekymmer med en hög personalomsättning där de 
starkaste bakomliggande orsakerna har varit frånvaro av en chef samt bristen 
på läkarkompetens på plats. Även lokalerna har framförts som en 
begränsande faktor vad gäller antalet patienter som man kan ta emot. 
Lokalerna har även uppfattats som opraktiska att arbeta i. 
Det föreslagna uppdraget om en process för framtida lokalbehov pågår i 
nuläget som en del i arbetet med uppdateringen av lokalstrategiplanen för 
Västerviks sjukhus. En stor del i det arbetet är att finna en lösning på den 
onkologiska verksamhetens långsiktiga lokalbehov. 
Enligt regionservice finns i dagsläget inte några lätt tillgängliga lokaler att 
tillgå annat än med en betydande ombyggnation av hela huskroppen. Detta 
skulle i så fall även kräva att annan verksamhet i byggnaden flyttas.
Efter samråd med regionservice är bedömningen att en ombyggnation av de 
befintliga lokalerna inte kommer att leda till vare sig högre kapacitet eller 
förbättrad arbetsmiljö. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar därför 
tillsammans med regionservice för en mer långsiktig lösning.



Region Kalmar län
Datum
2019-10-16

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2019
2. Motion om likvärdiga satsningar på onkologin i Kalmar och Västervik
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Regionfullmäktige

Motion om likvärdiga satsningar på onkologin i Kalmar 
och Västervik, ombyggnation av behandlingsenheten i 
Västervik

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen Likvärdiga satsningar på onkologin i 
Kalmar och Västervik, ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik 
med redovisat yttrande.

Bakgrund
Malin Sjölander (M) och Jimmy Loord (KD) har lämnat en motion till 
regionfullmäktige om ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik. 
Motionen har följande yrkande:
– Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att påbörja en process 
avseende en skyndsam ombyggnation av behandlingsenheten i Västervik så 
att denna kan fungera ändamålsenligt. Vidare ges uppdraget till 
regiondirektören att påbörja en process för att framtida lokalbehov, med en 
förväntad ökning av antalet patienter, långsiktigt kan tillgodoses.

Yttrande
2015 övertog kliniken för onkologi och strålningsfysik ansvaret för den 
onkologiska kliniken vid Västerviks sjukhus. Bakgrunden till beslutet var att 
säkra tillgången till onkologisk kompetens i norra länsdelen. Verksamheten 
har under lång tid haft bekymmer med en hög personalomsättning där de 
starkaste bakomliggande orsakerna har varit frånvaro av en chef samt bristen 
på läkarkompetens på plats. Även lokalerna har framförts som en 
begränsande faktor vad gäller antalet patienter som man kan ta emot. 
Lokalerna har även uppfattats som opraktiska att arbeta i. 
Det föreslagna uppdraget om en process för framtida lokalbehov pågår i 
nuläget som en del i arbetet med uppdateringen av lokalstrategiplanen för 
Västerviks sjukhus. En stor del i det arbetet är att finna en lösning på den 
onkologiska verksamhetens långsiktiga lokalbehov. 
Enligt regionservice finns i dagsläget inte några lätt tillgängliga lokaler att 
tillgå annat än med en betydande ombyggnation av hela huskroppen. Detta 
skulle i så fall även kräva att annan verksamhet i byggnaden flyttas.
Efter samråd med regionservice är bedömningen att en ombyggnation av de 
befintliga lokalerna inte kommer att leda till vare sig högre kapacitet eller 



Region Kalmar län
Datum
2019-09-27

Sida
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förbättrad arbetsmiljö. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar därför 
tillsammans med regionservice för en mer långsiktig lösning.

Johan Rosenqvist
hälso- och sjukvårdsdirektör

Bilaga
Motion om likvärdiga satsningar på onkologin i Kalmar och Västervik





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 194 Ärendenummer RS 2019/539

Motion - Upphör med upphandling av lokalvården på 
våra sjukhus

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om att upphöra med upphandling av 
lokalvården på våra sjukhus med redovisat yttrande.

Bakgrund
I en motion föreslår Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) att 
upphandling av lokalvård på våra sjukhus ska upphöra och istället utföras av 
egen regi. Detta då konkurrensen påverkar städkvalitén, arbetsmiljön och 
patientsäkerheten på ett negativt sätt.

Yttrande
Region Kalmar län har inte genomfört någon upphandling av lokalvård som 
drivs i egen regi vid sjukhusen i Oskarshamn och Västervik sedan 2012. 
Undantaget är storstädsverksamheten vid Oskarshamn sjukhus som 
upphandlades och drivs i extern regi sedan 2018-09-01.
Regionservice gör regelbundna uppföljningar av kvalitén på utförd lokalvård 
oavsett utförare. Uppfattningen är att lokalvården, oavsett utförare, sker 
enligt avtal och med god kvalité utan risk för patientsäkerheten. 
En betydande fördel med externa leverantörer av lokalvård är att egen regi 
får ta del av deras innovationer då externa leverantörer oftast har tillgång till 
centrala resurser och specialister som utvecklar lokalvården, både vad avser 
städteknik och arbetssätt. På Länssjukhuset i Kalmar har extern lokalvårdare 
utvecklat ett arbetssätt som innebär en god arbetsmiljö och låg ohälsa bland 
medarbetarna. Detta kan och bör egen regi utvärdera och applicera.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2019
2. Motion – Upphör med upphandling av lokalvården på våra sjukhus
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RS 2019/539

Regionservice

Regionfullmäktige

MMMM

Motion om att upphöra med upphandling av 
lokalvården på våra sjukhus

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen om att upphöra med upphandling av 
lokalvården på våra sjukhus med redovisat yttrande.

Bakgrund
I en motion föreslår Linda Fleetwood (V) och Lena Granath (V) att 
upphandling av lokalvård på våra sjukhus ska upphöra och istället utföras av 
egen regi. Detta då konkurrensen påverkar städkvalitén, arbetsmiljön och 
patientsäkerheten på ett negativt sätt.

Yttrande
Region Kalmar län har inte genomfört någon upphandling av lokalvård som 
drivs i egen regi vid sjukhusen i Oskarshamn och Västervik sedan 2012. 
Undantaget är storstädsverksamheten vid Oskarshamn sjukhus som 
upphandlades och drivs i extern regi sedan 2018-09-01.
Regionservice gör regelbundna uppföljningar av kvalitén på utförd lokalvård 
oavsett utförare. Uppfattningen är att lokalvården, oavsett utförare, sker 
enligt avtal och med god kvalité utan risk för patientsäkerheten. 
En betydande fördel med externa leverantörer av lokalvård är att egen regi 
får ta del av deras innovationer då externa leverantörer oftast har tillgång till 
centrala resurser och specialister som utvecklar lokalvården, både vad avser 
städteknik och arbetssätt. På Länssjukhuset i Kalmar har extern lokalvårdare 
utvecklat ett arbetssätt som innebär en god arbetsmiljö och låg ohälsa bland 
medarbetarna. Detta kan och bör egen regi utvärdera och applicera.
 



Region Kalmar län
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Martin Olsson
förvaltningschef
Regionservice

Åsa Andersson
basenhetschef Kost & Lokalvård
Regionservice

Bilaga
Motion – Upphör med upphandling av lokalvården på våra sjukhus



Vänsterpartiet

Upphör med upphandling av 
lokalvården på våra sjukhus
Motion från Vänsterpartiet
2019-05-20

I Region Kalmar län drivs lokalvården på Västerviks och Oskarshamns Sjukhus i 
egen regi men på Länssjukhuset i Kalmar sköts det av ett privat företag.

Lokalvårdarna är en medarbetargrupp som sällan uppmärksammas trots att de  
fyller en nödvändig roll för att vården ska fungera på ett bra och patientsäkert sätt. 
Förutom att arbetet är ett fysiskt tungt med ständigt ökande krav så upplever våra 
lokalvårdare, majoriteten kvinnor, att de inte alltid hinner städa rent på avsatt tid 
vilket ökar stressen. Anledningen till detta är att priset pressas vid varje 
upphandling. Förutom att kvalitén och därmed patientsäkerheten riskerar att bli 
lidande, så innebär den ständiga oron att förlora jobbet vid nästa upphandling ett 
stort arbetsmiljöproblem. 

Vi i Vänsterpartiet anser att detta är orimligt när vi kämpar för att Region Kalmar 
län ska vara en bra och attraktiv arbetsgivare, med goda arbetsvillkor och med 
jämlika och jämställda arbetsplatser. Vi anser att konkurrens och dyra 
upphandlingar ska ersättas med samarbete och verksamhet i egen regi.

Vänsterpartiet yrkar på

- Att Region Kalmar län ska upphöra med upphandlingarna av lokalvården som 
drivs i egen regi.

- Att Region Kalmar län ska driva all lokalvård på alla tre sjukhus i egen regi

Linda Fleetwood (V) regionråd i opposition 
Lena Granath (V) ledamot i fullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 195 Ärendenummer RS 2019/598

Motion - HPV-vaccination för pojkar

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen HPV-vaccination för pojkar med 
redovisat yttrande. 

Bakgrund
Jonas Lövgren (M) har inkommit med en motion om att införa HPV-
vaccination för pojkar. Enligt motionen ska HPV-vaccination införas för 
pojkar i Kalmar län utan att invänta nationella direktiv.  

Yttrande
I det budgetförslag som regeringen presenterade i september föreslås att 
HPV-vaccination av pojkar ska införas i hela landet och ingå i det nationella 
vaccinationsprogrammet. Det innebär att HPV-vaccinationen av pojkar 
skulle kunna inledas under hösten 2020.

Region Kalmar län anser att regeringens förslag om HPV-vaccination är bra. 
Region Kalmar län har att förbereda införandet med till exempel utbildning 
till vaccinatörer samt information till målsmän och logistik. Vaccinationen 
kommer att utföras av Elevhälsan/kommunerna.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 september 2019
2. Motion – HPV-vaccin för pojkar
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Regionfullmäktige

Motion angående HPV-vaccination för pojkar

Förslag till beslut
Regionfullmäktige besvarar motionen HPV-vaccination för pojkar med 
redovisat yttrande. 

Bakgrund
Jonas Lövgren (M) har inkommit med en motion om att införa HPV-
vaccination för pojkar. Enligt motionen ska HPV-vaccination införas för 
pojkar i Kalmar län utan att invänta nationella direktiv.  

Yttrande
I det budgetförslag som regeringen presenterade i september föreslås att 
HPV-vaccination av pojkar ska införas i hela landet och ingå i det nationella 
vaccinationsprogrammet. Det innebär att HPV-vaccinationen av pojkar 
skulle kunna inledas under hösten 2020.

Region Kalmar län anser att regeringens förslag om HPV-vaccination är bra. 
Region Kalmar län har att förbereda införandet med till exempel utbildning 
till vaccinatörer samt information till målsmän och logistik. Vaccinationen 
kommer att utföras av Elevhälsan/kommunerna.

Sofia Hartz
planeringsdirektör

Bilaga
Motion – HPV-vaccin för pojkar











SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 196 Ärendenummer RS 2019/462

Motion - Sommarlovskortet ska tillbaka

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige besvarar motionen om återinförande av sommarlovskort 
till alla unga länsinvånare som går i årskurs 6-9 på grundskolan och årskurs 
1-2 på gymnasiet med redovisat yttrande.

Bakgrund
I motionen yrkar Vänsterpartiet att sommarlovskort återigen ska införas för
alla unga länsinvånare som går i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 
på gymnasiet. De gratis sommarlovskorten som fanns 2018 var mycket
lyckade med cirka 340 000 resor genomförda av ungdomarna under
sommaren.

Yttrande
En stor del av reformen för 2018 var finansieringen som gjordes av staten.
Region Kalmar län erhöll cirka 8,4 mkr som ersättning för
sommarlovskorten. Detta kompenserade Kalmar länstrafik för intäktsbortfall
av ordinarie sommarkort, administration och tillverkning av kort samt 
förstärkningstrafik vid belastade avgångar.
För 2019 finns ingen finansiering från staten. Kollektivtrafiknämnden i 
Region Kalmar län har tagit beslut om att erbjuda kommunerna att köpa 
sommarlovskort till sina ungdomar enligt 2018 års beslut. Priset för detta är 
samma belopp som staten betalade för korten. Endast Borgholms kommun 
har antagit detta erbjudande 2019.
Ärendet har behandlats i kollektivtrafiknämnden den 12 september 2019. 
Nämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen om återinförande 
av sommarlovskort till alla unga länsinvånare som går i årskurs 6-9 på 
grundskolan och årskurs 1-2 på gymnasiet med redovisat yttrande. 

Handlingar
1. Protokollsutdrag från kollektivtrafiknämnden § 81/2019
2. Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2019
3. Motion om att sommarlovskortet ska tillbaka



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-12

Kollektivtrafiknämnden

§ 81 Ärendenummer KTN 2019/101

Motion om att sommarlovskortet ska tillbaka

Beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen om 
återinförande av sommarlovskort till alla unga länsinvånare som går i årskurs 
6-9 på grundskolan och årskurs 1-2 på gymnasiet med redovisat yttrande.

Bakgrund
I motionen yrkar Vänsterpartiet att sommarlovskort återigen ska införas för 
alla unga länsinvånare som går i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 
på gymnasiet. De gratis sommarlovskorten som fanns 2018 var mycket 
lyckade med cirka 340 000 resor genomförda av ungdomarna under 
sommaren.
Yttrande
En stor del av reformen för 2018 var finansieringen som gjordes av staten. 
Region Kalmar län erhöll cirka 8,4 mkr som ersättning för 
sommarlovskorten. Detta kompenserade Kalmar länstrafik för intäktsbortfall 
av ordinarie sommarkort, administration och tillverkning av kort samt 
förstärkningstrafik vid belastade avgångar. 
För 2019 finns ingen finansiering från staten. Kollektivtrafiknämnden i 
Region Kalmar län har tagit beslut om att erbjuda kommunerna att köpa 
sommarlovskort till sina ungdomar enligt 2018 års beslut. Priset för detta är 
samma belopp som staten betalade för korten. Endast Borgholms kommun 
har antagit detta erbjudande 2019.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 5 september 2019
2. Motion om att sommarlovskortet ska tillbaka

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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Kalmar länstrafik 
 

Kollektivtrafiknämnden

Motion om återinförande av sommarlovskort till unga 
länsinvånare 

Förslag till beslut
Kollektivtrafiknämnden föreslår att regionfullmäktige besvarar motionen om 
återinförande av sommarlovskort till alla unga länsinvånare som går i årskurs 
6-9 på grundskolan och årskurs 1-2 på gymnasiet med redovisat yttrande.

Bakgrund
I motionen yrkar Vänsterpartiet att sommarlovskort återigen ska införas för 
alla unga länsinvånare som går i årskurs 6-9 i grundskolan och årskurs 1-2 
på gymnasiet. De gratis sommarlovskorten som fanns 2018 var mycket 
lyckade med cirka 340 000 resor genomförda av ungdomarna under 
sommaren.
Yttrande
En stor del av reformen för 2018 var finansieringen som gjordes av staten. 
Region Kalmar län erhöll cirka 8,4 mkr som ersättning för 
sommarlovskorten. Detta kompenserade Kalmar länstrafik för intäktsbortfall 
av ordinarie sommarkort, administration och tillverkning av kort samt 
förstärkningstrafik vid belastade avgångar. 
För 2019 finns ingen finansiering från staten. Kollektivtrafiknämnden i 
Region Kalmar län har tagit beslut om att erbjuda kommunerna att köpa 
sommarlovskort till sina ungdomar enligt 2018 års beslut. Priset för detta är 
samma belopp som staten betalade för korten. Endast Borgholms kommun 
har antagit detta erbjudande 2019.

Karl-Johan Bodell
trafikdirektör



Succén med Sommarlovskort ska 
tillbaka!

2019-04-25
Motion från Vänsterpartiet Region Kalmar län

    
Sommarkortet är en frihetsreform. Frihet för unga att kunna ta sig överallt i hela länet 
utan att behöva pengar. Frihet för 17 000 ungdomar som får möjligheten att resa fritt 
med Kalmar Länstrafik under hela sommarlovet. 

Sommaren 2018 fick elever i årskurs 6-9 i grundskolan och år 1 och 2 på 
gymnasiet Sommarkort, ett avgiftsfritt busskort som för de unga i Kalmar län 
innebar en möjlighet att resa fritt i hela länet. Alla kunde ta bussen gratis till 
stranden, till ett sommarjobb, till stan eller för att hälsa på en släkting. Ingen 
behövde be sina föräldrar eller någon annan om skjuts eller om pengar till 
bussen. Ett busskort för alla unga oavsett ekonomiska möjligheter. Det 
uppskattade sommarkortet drevs fram av Vänsterpartiet i budgetförhandlingar 
med regeringen. Staten stod för kostnaden och Kalmar Länstrafik gjorde en 
utvärdering som visade att 340 000 resor genomfördes under sommaren, så 
visst tycker Kalmar läns unga om Sommarkortet och självklart vill de ha det i 
sommar igen.
Men det var med sorg och bestörtning som vi efter valet såg hur riksdagen 
röstade igenom ett budgetförslag från Moderaterna och Kristdemokraterna som 
avskaffade kortet. Sommarkortet ingår inte heller bland punkterna i den nya 
regeringsförklaringen och vi vet nu sedan vårbudgeten presenterats av 
regeringen att de inte kommer att finansiera korten för 2019. På 
regionfullmäktige i Västervik gick både borgerliga och socialdemokratiska 
representanter upp och pratade sig varma för detta Sommarkort. Det känns bra! 
Men det som inte känns bra är att de skyller på varandra för att det inte finns 
med i någons budget. Att hitta finansiering för Sommarlovskort 2019 är 
antagligen försent. Därför vill vi i Vänsterpartiet att regionen tar ansvar för 
Sommarlovskortet nu när vare sig Moderaternas och Kristdemokraternas 
höstbudget eller regeringens vårproposition har med det i sina budgetförslag. 
Vi vill att det ska gälla även för de unga som behöver färdtjänst och för de 
unga som bor på landsbygden, där kollektivtrafik är detsamma som Närtrafik. 
Vänsterpartiet vill ha Sommarlovskort i Region Kalmar län för alla unga, för 
klimatet och jämlikhetens skull. 

Därför yrkar vi

Att Sommarlovskort införs för alla våra unga länsinvånare som går i åk 6-9 i 
grundskolan och åk 1-2 på gymnasiet.

Lena Granath, fullmäktigeledamot
Linda Fleetwood, regionråd i opposition
Vänsterpartiet Region Kalmar län



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 198 Ärendenummer RS 2017/648

Reviderat reglemente för regionala 
utvecklingsnämnden, kollektivtrafiknämnden och 
länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner ändringarna i reglementet för regionala 
utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden samt arbetsordning för 
länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor. 

Bakgrund
I samband med att Region Kalmar län bildades antogs reglementen och 
arbetsordningar för den politiska organisationen. Inför 2020 behöver 
ändringar göras i reglementena för regionala utvecklingsnämnden och 
kollektivtrafiknämnden samt arbetsordningen för länsberedningen för 
regionala utvecklingsfrågor. Bakgrunden till detta är att det finns ett behov 
att utöka antalet sammanträden för de nya nämnderna. Den ökade kostnaden 
för antalet sammanträden hanteras genom att endast presidierna deltar i 
länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor. 

Reglemente för Regionala utvecklingsnämnden

Nuvarande lydelse; 

Tidpunkt för sammanträden
Regionala utvecklingsnämnden sammanträder fem gånger per år och 
upprättar för varje kalenderår en plan över sina sammanträden. 
Sammanträdestider samordnas med folkhögskolestyrelsen. Utöver de 
sammanträden som intagits i sammanträdesplanen ska sammanträde enligt 6 
kap 23 § kommunallagen hållas om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 

Ändras till:

Tidpunkt för sammanträden
Regionala utvecklingsnämnden sammanträder sju gånger per år och 
upprättar för varje kalenderår en plan över sina sammanträden. 
Sammanträdestider samordnas med folkhögskolestyrelsen. Utöver de 
sammanträden som intagits i sammanträdesplanen ska sammanträde enligt 6 
kap 23 § kommunallagen hållas om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 
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Reglemente för Kollektivtrafiknämnden

Nuvarande lydelse:

Tidpunkt för sammanträden
Kollektivtrafiknämnden sammanträder fem gånger per år och upprättar för 
varje kalenderår en plan över sina sammanträden. Utöver de sammanträden 
som intagits i sammanträdesplanen ska sammanträde enligt 6 kap 23 § 
kommunallagen hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. 

Ändras till:

Tidpunkt för sammanträden
Kollektivtrafiknämnden sammanträder sju gånger per år och upprättar för 
varje kalenderår en plan över sina sammanträden. Utöver de sammanträden 
som intagits i sammanträdesplanen ska sammanträde enligt 6 kap 23 § 
kommunallagen hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. 

Länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor
Nuvarande lydelse:
Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor består av de elva ledamöterna 
i den regionala utvecklingsnämnden respektive de sju ledamöterna i 
kollektivtrafiknämnden samt respektive kommunstyrelseordförande (KSO) i 
länets tolv kommuner samt regionstyrelsens presidium. KSO får inte ersättas 
av annan. 
Ändras till:
Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor består av regionstyrelsens 
presidium, regionala utvecklingsnämndens presidium, respektive 
kollektivtrafiknämndens presidium samt respektive 
kommunstyrelseordförande (KSO) i länets tolv kommuner. KSO får inte 
ersättas av annan. 

Handling
Tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2019
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Regionstab kansli
 

Regionfullmäktige

Reviderat reglemente för regionala 
utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden samt 
arbetsordning för länsberedningen för regionala 
utvecklingsfrågor

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner ändringarna i reglementet för regionala 
utvecklingsnämnden och kollektivtrafiknämnden samt arbetsordning för  
länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor. 

Bakgrund
I samband med att Region Kalmar län bildades antogs reglementen och 
arbetsordningar för den politiska organisationen. Inför 2020 behöver 
ändringar göras i reglementena för regionala utvecklingsnämnden och 
kollektivtrafiknämnden samt arbetsordningen för länsberedningen för 
regionala utvecklingsfrågor. Bakgrunden till detta är att det finns ett behov 
att utöka antalet sammanträden för de nya nämnderna. Den ökade kostnaden 
för antalet sammanträden hanteras genom att endast presidierna deltar i 
länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor. 

Reglemente för Regionala utvecklingsnämnden

Nuvarande lydelse; 

Tidpunkt för sammanträden
Regionala utvecklingsnämnden sammanträder fem gånger per år och 
upprättar för varje kalenderår en plan över sina sammanträden. 
Sammanträdestider samordnas med folkhögskolestyrelsen. Utöver de 
sammanträden som intagits i sammanträdesplanen ska sammanträde enligt 6 
kap 23 § kommunallagen hållas om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 
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Ändras till:

Tidpunkt för sammanträden
Regionala utvecklingsnämnden sammanträder sju gånger per år och 
upprättar för varje kalenderår en plan över sina sammanträden. 
Sammanträdestider samordnas med folkhögskolestyrelsen. Utöver de 
sammanträden som intagits i sammanträdesplanen ska sammanträde enligt 6 
kap 23 § kommunallagen hållas om minst en tredjedel av nämndens 
ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. 

Reglemente för Kollektivtrafiknämnden

Nuvarande lydelse:

Tidpunkt för sammanträden
Kollektivtrafiknämnden sammanträder fem gånger per år och upprättar för 
varje kalenderår en plan över sina sammanträden. Utöver de sammanträden 
som intagits i sammanträdesplanen ska sammanträde enligt 6 kap 23 § 
kommunallagen hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. 

Ändras till:

Tidpunkt för sammanträden
Kollektivtrafiknämnden sammanträder sju gånger per år och upprättar för 
varje kalenderår en plan över sina sammanträden. Utöver de sammanträden 
som intagits i sammanträdesplanen ska sammanträde enligt 6 kap 23 § 
kommunallagen hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär 
det eller om ordföranden anser att det behövs. 

Länsberedningen för regionala utvecklingsfrågor
Nuvarande lydelse:
Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor består av de elva ledamöterna 
i den regionala utvecklingsnämnden respektive de sju ledamöterna i 
kollektivtrafiknämnden samt respektive kommunstyrelseordförande (KSO) i 
länets tolv kommuner samt regionstyrelsens presidium. KSO får inte ersättas 
av annan. 
Ändras till:
Länsberedning för regionala utvecklingsfrågor består av regionstyrelsens 
presidium, regionala utvecklingsnämndens presidium, respektive 
kollektivtrafiknämndens presidium samt respektive 
kommunstyrelseordförande (KSO) i länets tolv kommuner. KSO får inte 
ersättas av annan. 

Ann-Sofie Dejke
kanslidirektör

Ulrika Cederholm
regionsekreterare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 199 Ärendenummer RS 2019/406

Revidering av Riktlinje för attest

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner revidering av Riktlinje för attest.

Bakgrund
Nuvarande riktlinje för attestering antogs av landstingsfullmäktige § 
137/2013. Riktlinjen har därefter reviderats och kompletterats, senast § 
53/2018. Regionstab Ekonomi har nu föreslagit att ett antal revideringar ska 
göras, med syftet att uppnå en bättre samlad översyn i riktlinjen.
De föreslagna ändringarna redovisas nedan.

Förslag till ändringar

§4 Attester och kontroller, 

Tillägg under rubrik, Betalningsgodkännande
Betalningsgodkännandet sker genom att beslutsattestanten efter attest 
cirkulerar fakturan till cirkulationsmallen ”Attest stora belopp”.

Denna attest innebär att följande kontrolleras:
 Att utbetalningen görs till rätt mottagare
 Att det är en debetfaktura och att det är rätt belopp som betalas ut 

(enligt fakturan och att beloppet är rimligt för den leverantören)
 Att det är rätt förfallodatum angivet.

För att öka säkerheten i utbetalning av mycket höga belopp krävs en särskild 
kontroll som sker genom att regiondirektör eller ekonomidirektör ger sitt 
godkännande genom en anteckning på fakturan. Kontrollen sker för samtliga 
utbetalningar av belopp över 10 Mkr som inte tidigare har attesterats av 
någon av dessa två.

§6 Kontrollansvariga

Förtydligande under rubriken, Region Kalmar läns förvaltningar, 
basenhetschefs beslutsattest och 1:a linjen-och avdelningschefs 
beslutsattest
Organisationen överensstämmer inte alltid med den verksamhet som bedrivs 
under gällande chefsansvar varför förtydligande är nödvändigt.
Verksamhetsområdet kan sträcka sig utanför ansvaret för 
basenheten/kostnadsstället under förutsättning att det finns specificerat i 
chefsrollen.



Region Kalmar län
Datum
2019-10-16

Förtydligande under rubriken, Regionstab med övrig verksamhet.

Organisationen överensstämmer inte alltid med den verksamhet som bedrivs 
under gällande chefsansvar varför förtydligande är nödvändigt.

Inom regionstaben kan organisationen se annorlunda ut. Inom en enhet kan 
flera basenheter rymmas. Attesträtten sträcker sig då över flera 
organisatoriska enheter.

Tillägg under rubriken, Ekonomifunktion, Personalfunktion, 
Samordning hälso- och sjukvård
Inom Regionstabens enheter ingår visst funktionsansvar där attesträtten 
sträcker sig utanför eget verksamhetsområde. 
Tillagt:
Beställd vård (planeringsdirektör)

Övriga kontrollansvariga, Centralförråd och Best service förråd
Fastställande av beloppsgräns för materialplanerare samt omformulering av 
text. Förslag:
Materialplanerare beslutsattesterar beställningar och fakturor till 
verksamheternas Best Service förråd samt till Centralförrådet upp till 
300 000 kr. Närmast ansvarig chef godkänner och delegerar till 
materialplanerare. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2019
2. Riktlinje för attest, fastställd av landstingsfullmäktige § 53/2018

Protokollsutdrag till: Ekonomidirektör, Regionstaben / Regionstyrelsen
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Datum
2019-09-17   

  Regionstab Ekonomi

Regionfullmäktige

Revidering av Riktlinje för attest

Förslag till beslut
Regionfullmäktige godkänner revidering av Riktlinje för attest.

Bakgrund
Nuvarande riktlinje för attestering antogs av landstingsfullmäktige § 
137/2013. Riktlinjen har därefter reviderats och kompletterats, senast § 
53/2018. Regionstab Ekonomi har nu föreslagit att ett antal revideringar ska 
göras, med syftet att uppnå en bättre samlad översyn i riktlinjen.
De föreslagna ändringarna redovisas nedan.

Förslag till ändringar

§4 Attester och kontroller, 

Tillägg under rubrik, Betalningsgodkännande
Betalningsgodkännandet sker genom att beslutsattestanten efter attest 
cirkulerar fakturan till cirkulationsmallen ”Attest stora belopp”.

Denna attest innebär att följande kontrolleras:
 Att utbetalningen görs till rätt mottagare
 Att det är en debetfaktura och att det är rätt belopp som betalas ut 

(enligt fakturan och att beloppet är rimligt för den leverantören)
 Att det är rätt förfallodatum angivet.

För att öka säkerheten i utbetalning av mycket höga belopp krävs en särskild 
kontroll som sker genom att regiondirektör eller ekonomidirektör ger sitt 
godkännande genom en anteckning på fakturan. Kontrollen sker för samtliga 
utbetalningar av belopp över 10 Mkr som inte tidigare har attesterats av 
någon av dessa två.
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§6 Kontrollansvariga

Förtydligande under rubriken, Region Kalmar läns förvaltningar, 
basenhetschefs beslutsattest och 1:a linjen-och avdelningschefs 
beslutsattest
Organisationen överensstämmer inte alltid med den verksamhet som bedrivs 
under gällande chefsansvar varför förtydligande är nödvändigt.
Verksamhetsområdet kan sträcka sig utanför ansvaret för 
basenheten/kostnadsstället under förutsättning att det finns specificerat i 
chefsrollen.

Förtydligande under rubriken, Regionstab med övrig verksamhet.

Organisationen överensstämmer inte alltid med den verksamhet som bedrivs 
under gällande chefsansvar varför förtydligande är nödvändigt.

Inom regionstaben kan organisationen se annorlunda ut. Inom en enhet kan 
flera basenheter rymmas. Attesträtten sträcker sig då över flera 
organisatoriska enheter.

Tillägg under rubriken, Ekonomifunktion, Personalfunktion, 
Samordning hälso- och sjukvård
Inom Regionstabens enheter ingår visst funktionsansvar där attesträtten 
sträcker sig utanför eget verksamhetsområde. 
Tillagt:
Beställd vård (planeringsdirektör)

Övriga kontrollansvariga, Centralförråd och Best service förråd
Fastställande av beloppsgräns för materialplanerare samt omformulering av 
text. Förslag:
Materialplanerare beslutsattesterar beställningar och fakturor till 
verksamheternas Best Service förråd samt till Centralförrådet upp till 
300 000 kr. Närmast ansvarig chef godkänner och delegerar till 
materialplanerare. 

Lars Mattsson
Ekonomidirektör

Handlingar
Riktlinje för attest, fastställd av landstingsfullmäktige § 53/2018
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Riktlinje 

Giltighetstid: 2019-01-01 – 2019-12-31 

Upprättare: Eva Härd, Redovisningschef 

Godkännare: Regionstyrelsen 

 

 

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras  Utskriftsdatum: 2019-04-03 

1 (8) 

 

Riktlinje för attest 

Syfte 
Att säkerställa att de av regionfullmäktige fastställda målen uppfylls. 

Att säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta och att därigenom undvika 
oavsiktliga eller avsiktliga fel. 

Omfattning 
Riktlinjen gäller för Region Kalmar läns alla verksamheter. 

Ansvar 
Ekonomidirektör, Regionstab Ekonomi 

Riktlinje 
Riktlinjen revideras och följs upp årligen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riktlinje  

Attest 

Giltighetstid: 2019-01-01 – 2019-12-31 

 

 

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras  Utskriftsdatum: 2019-04-03 
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§ 1 Omfattning 
Riktlinjerna gäller för Region Kalmar läns samtliga verifikationer, inklusive 
verifikationer för medel som Region Kalmar län ålagts eller åtagit sig att förvalta. 
Riktlinjerna ska säkerställa kontroll av ekonomiska transaktioner och en 
tydlig ansvars- och arbetsfördelning. 
 
Hur bokföringsunderlaget ska se ut regleras i 3 kap 8§ Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning. En verifikation ska på ett varaktigt sätt innehålla 
uppgifter om: 
 
• när den har sammanställts 
• när den ekonomiska händelsen inträffade 
• vad den avser 
• vilket belopp 
• vilken motpart den berör 
 
För fakturor som omfattas av mervärdesskattelagen (1994:200) finns 
ytterligare krav på innehållet i fakturan. Enligt reglerna i uppbördslagen 
(1953:272) ska en faktura också innehålla uppgifter om företaget har F-skattebevis. 
 
Bolag där Region Kalmar län har ett väsentligt inflytande, utfärdar egna regler som 
ska beakta Region Kalmar läns riktlinjer. 
 
§ 2 Mål 
Målet med attestriktlinjen är att säkerställa att transaktioner som bokförs är 
korrekta och att därigenom undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel. 
 
Prestation 
Varan eller tjänsten har levererats till eller från Region Kalmar län. 
 
Beslut 
Transaktionen överensstämmer med beslutfattares behörighet och 
befogenhet. 
 
Villkor 
Transaktionen stämmer med avtalade villkor och att dessa villkor tillämpas. 
 
Bokföringsunderlag 
Verifikationen uppfyller kraven enligt god redovisningssed. 
 
Bokföringstidpunkt 
Bokföring sker vid rätt tidpunkt och i rätt redovisningsperiod. 
 
 
Kontering 
Transaktionen är rätt konterad. 
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§ 3 Ansvar 
Regionstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning, utvärdering och 
för att vid behov ta initiativ till förändring av dessa riktlinjer. 
 
Förvaltningschefen ansvarar inom sin förvaltning för att kontrollansvariga är 
informerade om riktlinjerna och anvisningarnas innebörd samt att 
beslutsunderlag för attesträtt upprättas och signeras av attestant. 
 
Förvaltningschefen inom ekonomiservice ansvarar för att attesträtten 
registreras i ekonomisystemet samt att beslutsunderlag arkiveras. Den som 
registrerar beslutsattestanter får varken beslutsattestera verifikationer eller 
hantera utbetalningar. 
 
Kontrollansvarigs uppgift enligt § 6 nedan är att tillämpa fastställda 
anvisningar samt att när brister upptäcks rapportera dessa enligt § 7. Med 
kontrollansvarig avses samtliga som har attesträtt. 
 
§ 4 Attester och kontroller 
Mottagningsattest 
Attesten innebär en kontroll av att varan eller tjänsten är levererad eller 
utförd, att leveransen överensstämmer med beställningen samt håller 
avtalad kvalitet. Vid denna kontroll ska även eventuell dubbelfakturering 
upptäckas. Kontrollen görs av den som beställt varan eller tjänsten. 
 
Beslutsattest 
Innebär kontroll av att beställning samt mottagningsattest är gjord av behörig 
person, att priset är korrekt, att betalningsvillkor samt övriga villkor är 
uppfyllda och stämmer med ingångna avtal, att behöriga beslut finns, att jäv 
inte föreligger, att konteringen är korrekt och att budgetmedel finns för 
ändamålet samt att verifikationen uppfyller krav enligt lagstiftning. 
 
Löner och andra personalutgifter ska kontrolleras. Beslutsattest ska ske av 
den utanordningslista som skapas av lönesystemet. Beslutsattestant ska 
kontrollera att personerna har arbetat på enheten, fått rätt lön och att övriga 
ersättningar är de som ska utgå och är rimliga samt att eventuella 
projektnummer och statistikkoder är korrekta. 
 
Beställningsportal 
Vid beställning via Region Kalmar läns beställningsportal är huvudregeln att 
beslutsattest sker i samband med beställning. Priser och övriga villkor 
bestäms vid upphandlingen. Vid varuleverans kontrolleras att produkten, 
kvaliteten och kvantiteten är korrekt och inleverans görs i 
beställningsportalen (mottagningsattest), varefter utbetalning kan ske. Det är 
attestregelverket i systemet som styr vem som kan beslutsattestera samt att 
en person inte kan både mottagningsattestera och beslutsattestera en 
beställning. 
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Vid beställning av läkemedel och operationsmaterial kan undantag från 
huvudregeln göras som innebär att beslutsattest sker först när fakturan 
erhållits. Inleverans och mottagningsattest görs på samma sätt som ovan. 
 
Vid beställning av varor till verksamhetens förbrukningslager (Best Service 
förråd) avtalar respektive chef med Regionservice om beställningspunkt 
och beställningsintervall. I och med detta avtal har Regionservice 
personal rätt att beställa varor och därmed attestera eventuella externa 
leverantörsfakturor. Debitering av leverans från Centralförrådet görs via 
bokföringsfil. 
 
Centralförrådets beställning av lagervaror sker enligt bestämda 
beställningspunkter på respektive artikel i förrådets egna lager och 
inköpssystem. Beslutsattest sker i samband med beställning. Vid 
varuleverans kontrolleras att produkt och kvantitet är korrekt och inleverans 
görs (mottagningsattest), varefter utbetalning kan ske. 
 
Behörighetsattest 
Behörighetsattest innefattar kontroll av att kontering har skett och att attester 
är tecknade av behöriga personer. Detta sker i datorbaserade rutiner där 
funktioner finns för kontroll av attesträtt. 
 
Betalningsgodkännande 
Fakturor över 300 000 kr skall betalningsgodkännas innan de skickas till 
betalning. Detta innebär kontroll av att utbetalningen sker till rätt mottagare 
samt att rätt förfallodatum är angivet. Faktura får inte betalningsgodkännas 
av den person som beslutsattesterat. 
 
Undantag 
Kalkylmässiga kostnadsfördelningar via databearbetningar, t.ex. 
lönebikostnader och avskrivningar, behöver inte beslutsattesteras. Loggning 
i ekonomisystem gäller som attest. 
 
§ 5 Kontrollernas utformning och utförande 
Kontrollrutinerna enligt § 4 ska utformas så att den interna kontrollen inom 
respektive förvaltning är tillräcklig. Ansvar fastställs i § 3 ovan. Vid 
utformningen av kontrollrutinerna ska följande krav beaktas: 
 
Ansvarsfördelning 
Ansvarsfördelningen ska vara tydlig. Huvudregeln är att ingen enskild 
arbetstagare eller uppdragstagare ensam ska hantera en transaktion från 
början till slut. 
 
Kompetens 
Den som har rollen att utföra en kontrollåtgärd ska ha kunskap för att kunna 
utföra uppgiften. 
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Integritet 
Vid kontroll, särskilt av beslut, får inte beroendeställning till kontrollerad 
förekomma. 
 
Jäv 
Den som utför kontrollen får inte kontrollera in- och utbetalningar till sig själv 
eller närstående. Detsamma gäller utgifter av personlig karaktär. Detta 
innefattar också bolag och föreningar där den kontrollansvarige eller 
närstående har ägarintressen eller ingår i ledningen. Utgifter av personlig 
karaktär beslutsattesteras av närmast överordnad chef. För 
Regiondirektören gäller att Regionstyrelsens ordförande 
beslutsattesterar. För revisionschefen gäller att kanslidirektören 
beslutsattesterar. 
 
Dokumentation 
Attest ska för pappersbaserade rutiner dokumenteras genom underskrift 
med varaktig skrift. Attester ska skrivas på verifikationen om det inte är 
praktiskt olämpligt. De IT-baserade kontrollerna samt hur eventuella fel 
hanteras ska framgå av systemdokumentation. 
 
Kontrollordning 
De olika kontrollmomenten ska utföras i sådan ordning, så att effekten av en 
tidigare kontrollåtgärd inte förtas av en senare kontrollåtgärd. 
 
Kraven på vidtagna kontrollåtgärder ska vara anpassade till den ekonomiska 
transaktionens art så att kontrollkostnaden står i rimlig proportion till 
riskerna. Regionstyrelsen kan därför besluta om avsteg från 
ovanstående krav där så är motiverat utifrån utförd riskanalys. I dessa fall 
ska anges under vilka förutsättningar som avsteg får ske. 
 
§ 6 Kontrollansvariga 
Kontrollansvar knyts till befattning med angivande av eventuella 
begränsningar. Transaktion över beloppsgräns skall betalningsgodkännas 
av annan person än beslutsattestanten. 
 
Kontroll får ske med hjälp av IT-stöd. En fastställd rutin för tilldelning av 
behörighet, införande av systemförändringar och dokumentation av utförda 
kontroller ska finnas. Vid nytt system ska en fastställd rutin upprättas om 
kontroll ska utföras med hjälp av IT-stöd. 
 
Regiondirektören svarar för att upprätta och hålla aktuella förteckningar 
över utsedda kontrollansvariga. 
 
Följande struktur ska gälla för beslutsattester och ytterligare delegering får 
inte göras förutom för utsedda ställföreträdande chefer som övertar ordinarie 
chefs attesträtt. 
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Region Kalmar läns förvaltningar 
 
Regiondirektörs beslutsattest 
Regiondirektören beslutsattesterar beställningar och utbetalningar utan 
beloppsbegränsning. Ekonomidirektör är Regiondirektörens ersättare. 
 
Förvaltningschefs beslutsattest 
Förvaltningschefen beslutsattesterar beställningar och utbetalningar utan 
beloppsbegränsning inom sitt verksamhetsområde. Regiondirektör eller 
ekonomichef/personalchef inom förvaltningen är förvaltningschefs ersättare. 
 
Sjukhuschefs och centrumchef diagnostiskt centrums beslutattest 
Sjukhuschef och centrumchef diagnostiskt centrum beslutsattesterar 
beställningar och utbetalningar upp till 5 000 000 kr inom sitt 
verksamhetsområde. Förvaltningschef eller ekonomichef inom 
förvaltningsområdet är sjukhuschefens ersättare. 
 
Basenhetschefs beslutattest 
Basenhetschef beslutsattesterar beställningar och utbetalningar upp till 1 000 
000 kr inom sitt verksamhetsområde. Förvaltningschef eller sjukhuschef är 
dennes ersättare. 
 
1:a linjen- och avdelningschefs beslutsattest 
1:a linjen- och avdelningschef beslutsattesterar beställningar och 
utbetalningar upp till 300 000 kr inom sitt verksamhetsområde. 
Basenhetschef eller avdelningschef inom samma basenhet är 
avdelningschefens ersättare. 
 
Regionstab med övrig verksamhet 
 
Basenhetschefs beslutattest 
Basenhetschef beslutsattesterar beställningar och utbetalningar upp till 1 000 
000 kr inom sitt verksamhetsområde. Regiondirektör eller ekonomidirektör 
är dennes ersättare. Även annan chef inom basenheten kan vara ersättare 
upp till 300 000 kr. 
 
1:a linjen- och avdelningschefs beslutsattest 
1:a linjen- och avdelningschef beslutsattesterar beställningar och 
utbetalningar upp till 300 000 kr inom sitt verksamhetsområde. 
Basenhetschef eller annan chef inom samma basenhet är 
avdelningschefens ersättare. 
 
Ekonomifunktion, Personalfunktion, Köpt vård och läkemedel 
Inom Regionstabens enheter ingår visst funktionsansvar där 
attesträtten sträcker sig utanför eget verksamhetsområde. Detta gäller: 
• Förvaltning finansiering exklusive pensioner (ekonomidirektör, 
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redovisningschef och budgetchef) 
• Köpt vård som registreras i försystemet RUS (planeringsdirektör). 
Fakturor över 30 000 kr ska även godkännas av 
verksamhetsansvarig, detta får ske via mail. 
• Läkemedel inom förmånen och apotekstjänster (planeringsdirektör) 
• Pensioner och avtalsförsäkringar (personaldirektör och 
förhandlingschef) 
 
Chefer inom ovanstående områden beslutsattesterar beställningar och 
utbetalningar inom sitt funktionsansvar. Regiondirektör eller 
ekonomidirektör är dennes ersättare. 
 
Förtroendevalda 
Kanslidirektör beslutsattesterar beställningar och utbetalningar inom 
förtroendevaldas verksamhetsområde förutom utbildningsanslaget som 
attesteras av regionråden. Regiondirektören eller annan chef inom 
basenheten är dennes ersättare. 
 
Revisionen 
Revisionschefen beslutsattesterar beställningar och utbetalningar inom sitt 
verksamhetsområde. Kanslidirektör eller ordförande i regionrevisionen är 
dennes ersättare. 
 
Övriga kontrollansvariga 
 
Betalningsgodkännande 
Behörighet att betalningsgodkänna läggs in i ekonomisystemet av 
systemförvaltaren efter beslut av basenhetschef eller 1:a linjens chef inom 
ekonomiservice. 
 
Bokföringsorder 
För inbetalningar, omföringar och övriga ekonomiska transaktioner som sker 
via bokföringsorder gäller i tillämpliga delar attestriktlinjerna. Ur risksynpunkt 
bär dock dessa transaktioner en lägre risknivå än utbetalningar. 
Bokföringsordern beslutsattesteras av ekonom eller ordinarie attestant. Om 
bokföringsorderna avser flera förvaltningar bör den attesteras av berörda 
ekonomer/attestanter. Den som upprättar bokföringsordern har ansvar för att 
detta sker. 
 
Centrallager och Best Service 
Inköpsassistent beslutsattesterar beställningar till verksamheternas Best 
Service förråd samt till Centralförrådet. Basenhetschef eller Förvaltningschef 
inom Regionservice utser inköpsassistent. 
 
Frakt på beställningsfakturor 
Ekonomiassistent beslutsattesterar fraktkostnader på fakturor avseende beställningar som 
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gjorts i ekonomisystemet och där beställningen attesterats av berättigad. Basenhetschef eller 
1:a linjens chef Ekonomiservice utser ekonomiassistent som får beslutattestera fraktkostnader 
upp till 500 kr. 
 
§ 7 Genomförda kontroller 
Obligatoriska manuella kontroller som utförts med godkänt resultat ska 
dokumenteras genom attest i enlighet med § 5. Maskinellt utförda kontroller 
ska framgå av systemdokumentation och behandlingshistorik. Om 
kontrollansvarig inte kan godkänna en ekonomisk transaktion ska denne 
antingen åtgärda felet eller kontakta närmaste chef för dialog om lämplig 
åtgärd. 
 
Förutom till närmast överordnad chef kan kontrollansvarig vända sig till 
förvaltningschef, ekonomiansvarig för förvaltningen eller Region Kalmar läns 
ekonomidirektör. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 200 Ärendenummer RS 2019/886

Regional transportplan

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige godkänner revidering av åtgärd inom regional 
transportplan gällande objekt väg 136, Brofästet – Borgholm samt justering 
av plan som innebär att medfinansiering av objekt inom järnväg möjliggörs.

Bakgrund
Lina Broby, handläggare infrastruktur redogör för ärendet. 

Det föreligger ett behov av att revidera objekt väg 136 Brofästet- Borgholm 
gällande punkten åtgärdsbeskrivning. Objektet finns i den fastställda 
Regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029, inom avsnitt större 
investeringar >25 mkr. Förslaget till ändring påverkar inte den angivna 
totalkostnaden för objektet. I fastställd plan är objektet angivet som följande 
åtgärd – Mötesseparerad väg samt gång- och cykelväg.

Utifrån nya uppgifter om en ökad komplexitet med objektet och därmed 
beräknad kostnadsökning har utformningen av objektet omarbetats. 
Resultatet har blivit ett bättre sammanvägt förslag.

Gällande järnväg finns i fastställd plan objekt Stångådal och Tjustbanorna 
med 50 mkr under planperioden. För att dessa medel ska kunna ianspråktas 
krävs medfinansiering från region och kommun. Det finns endast ett objekt 
med genomförda utredningar färdigt för verkställande under planperioden, 
mötesspår och perrong i Rockneby till en beräknad totalkostnad av ca 100 
mkr. Detta objekt bidar till den utökade passargeratrafik 
kollektivtrafiknämnden utreder för Stångådalsbanan samt tågstopp i 
Rockneby. Vidare kommer detta objekt att möjliggöra utökade 
godstransporter, framförallt till Södra Cell i Mönsterås.

Ärendet har behandlats i regionala utvecklingsnämnden den 13 september 
2019. Nämnden föreslår att regionfullmäktige godkänner revidering av 
åtgärd inom regional transportplan gällande objekt väg 136, Brofästet – 
Borgholm samt justering av plan som innebär att medfinansiering av objekt 
inom järnväg möjliggörs.

Handlingar
1. Protokollsutdrag från regionala utvecklingsnämnden § 149/2019
2. Tjänsteskrivelse Revidering av åtgärd, daterad 190819



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-09-13

Regionala utvecklingsnämnden

§ 149 Ärendenummer RUN 2019/104

Revidering av åtgärd inom regional transportplan för 
Kalmar län

Beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige godkänner 
revidering av åtgärd inom regional transportplan gällande objekt väg 136, 
Brofästet – Borgholm samt justering av plan som innebär att medfinansiering 
av objekt inom järnväg möjliggörs.

Bakgrund
Lina Broby, handläggare infrastruktur redogör för ärendet. 

Det föreligger ett behov av att revidera objekt väg 136 Brofästet- Borgholm 
gällande punkten åtgärdsbeskrivning. Objektet finns i den fastställda 
Regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029, inom avsnitt större 
investeringar >25 mkr. Förslaget till ändring påverkar inte den angivna 
totalkostnaden för objektet. I fastställd plan är objektet angivet som följande 
åtgärd – Mötesseparerad väg samt gång- och cykelväg.

Utifrån nya uppgifter om en ökad komplexitet med objektet och därmed 
beräknad kostnadsökning har utformningen av objektet omarbetats. 
Resultatet har blivit ett bättre sammanvägt förslag.

Gällande Järnväg finns i fastställd plan objekt Stångådal och Tjust banorna 
med 50 mkr under planperioden. För att dessa medel ska kunna ianspråktas 
krävs medfinansiering från region och kommun. Det finns endast ett objekt 
med genomförda utredningar färdigt för verkställande under planperioden, 
mötesspår och perrong i Rockneby till en beräknad totalkostnad av ca 100 
mkr. Detta objekt bidar till den utökade passargeratrafik 
kollektivtrafiknämnden utreder för Stångådalsbanan samt tågstopp i 
Rockneby. Vidare kommer detta objekt att möjliggöra utökade 
godstransporter, framförallt till Södra Cell i Mönsterås.

Handlingar
Tjänsteskrivelse Revidering av åtgärd, daterad 190819

Protokollsutdrag till: Regionfullmäktige
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-08-19

Ärendenummer 
RUN 2019/104

Samhällsplanering och tillväxt
 

Regionala utvecklingsnämnden

Revidering av åtgärd inom regional transportplan för 
Kalmar län

Förslag till beslut
Regionala utvecklingsnämnden föreslår att regionfullmäktige godkänner 
revidering av åtgärd inom regional transportplan gällande objekt väg 136, 
Brofästet – Borgholm samt justering av plan som innebär att medfinansiering 
av objekt inom järnväg möjliggörs.

Bakgrund
Det föreligger ett behov av att revidera objekt väg 136 Brofästet- Borgholm 
gällande punkten åtgärdsbeskrivning. Objektet finns i den fastställda 
Regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029, inom avsnitt större 
investeringar >25 mkr. Förslaget till ändring påverkar inte den angivna 
totalkostnaden för objektet. I fastställd plan är objektet angivet som följande 
åtgärd – Mötesseparerad väg samt gång- och cykelväg.

Utifrån nya uppgifter om en ökad komplexitet med objektet och därmed 
beräknad kostnadsökning har utformningen av objektet omarbetats. 
Resultatet har blivit ett bättre sammanvägt förslag.

Gällande Järnväg finns i fastställd plan objekt Stångådal och Tjust banorna 
med 50 mkr under planperioden. För att dessa medel ska kunna ianspråktas 
krävs medfinansiering från region och kommun. Det finns endast ett objekt 
med genomförda utredningar färdigt för verkställande under planperioden, 
mötesspår och perrong i Rockneby till en beräknad totalkostnad av ca 100 
mkr. Detta objekt bidar till den utökade passargeratrafik 
kollektivtrafiknämnden utreder för Stångådalsbanan samt tågstopp i 
Rockneby. Vidare kommer detta objekt att möjliggöra utökade 
godstransporter, framförallt till Södra Cell i Mönsterås.

Förslag till ny beskrivning, under punkten åtgärd.

Objekt väg 136 Brofästet – Borgholm



Region Kalmar län
Datum
2019-08-19

Sida
2 (3)

Funktion: Väg 136 mellan Algutsrum i Mörbylånga kommun och Borgholm 
i Borgholms kommun går på Ölands västra sida. Sträckan angör ett viktigt 
pendlingstråk som har stora årsvariationer av trafikflödet beroende på 
turisttrafiken på sommarmånaderna.

Nuläge och brister: Området kring väg 136 kännetecknas av mycket höga 
natur- och kulturvärden.
Avsaknaden av ett fullgott parallellvägssystem gör att jordbrukets transport 
under sommaren ytterligare begränsar kapaciteten. Bytespunkten för 
kollektivtrafik som ska anläggas i Algutsrum kommer skapa förutsättning för 
förbättrad stråktrafik som gynnar de kollektiva resorna och tillgängligheten. 
En viktig fråga för platsen är att få till ett välfungerande cykelstråk.

Åtgärd: Framkomlighets- och trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt gång- 
och cykelväg

Tidplan: 2020-2025

Kostnad: 375 mkr

Förväntad effekt: Säkrare trafikmiljö, säkrare boendemiljö, ökad 
framkomlighet, minskad köbildning, effekt även för Ölandsbrons funktion.

Effekter bostad: En ombyggnad av vägen kommer öka säkerheten i de 
samhällen som ligger längs sträckan och kommer på sikt att skapa möjlighet 
att bygga ut bostadsområden i anslutning till vägen. Orterna kring brofästet 
har ökat i befolkning de senaste åren och förbättrad tillgänglighet kommer ge 
ökade möjligheter för en fortsatt befolkningsökning.

Bidrar till Transportpolitiska mål inom området tillgänglighet och området 
säkerhet, miljö och hälsa enligt fastställd regional transportplan, dock med 
hänsyn tagen till förändring i objektets utformning.

Objekt Järnväg- Stångådalsbanan och Tjust banan

Upprustning av Stångådalsbanan och Tjustbanan pågår sedan 2010 och 
upprustnings- och ombyggnadsarbeten enligt avtal mellan Trafikverket, 
regionförbundet och länets kommuner har gradvis genomförts. Flera stora 
åtgärder behövs på banan och ett fortsatt samarbete mellan aktörerna 
kommer att pågå för att identifiera åtgärdsbehov och tidsplan.
I planen anges objekt Stångådalsbanan och Tjust banan med 50 mkr under 
planperioden. För att dessa medel ska kunna ianspråktas krävs 
medfinansiering från region och kommun. Det finns endast ett objekt med 
genomförda utredningar färdigt för verkställande under planperioden, 
mötesspår och perrong i Rockneby till en beräknad totalkostnad av cirka 100 
mkr. Utredning pågår inom Trafikverket för att erhålla aktuell kostnad.
Detta objekt bidar till den utökade passargeratrafik kollektivtrafiknämnden 
utreder för Stångådalsbanan samt tågstopp i Rockneby. Vidare kommer detta 
objekt att möjliggöra utökade godstransporter, framförallt till Södra Cell i 
Mönsterås.
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För medfinansiering krävs förhandling mellan samtliga berörda aktörer och 
därmed avtal innan åtgärden kan påbörjas. Detta förutsätter vidare 
överläggningar med Trafikverket.

Sofia Moestedt
basenhetschef
Samhällsplanering och tillväxt

Lina Broby
samordnare 
Infrastruktur



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 201 Ärendenummer RS 2019/927

Nybyggnation för hälsocentral, distriktsrehabilitering 
och folktandvård i Högsby

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

Bakgrund
Regionen bedriver verksamhet i hyrda lokaler för hälsocentral, 
distriktsrehabilitering och tandvård. Befintliga lokaler är inte ändamålsenliga 
för den verksamhet som bedrivs samtidigt som ett konstaterat inneklimat-
problem föreligger. Ett generellt behov av underhåll föreligger.
Genomförd studie påvisade att en om-, till- eller nybyggnation av befintliga 
lokaler inte är ett rimligt alternativ då genomförandet skulle kräva 
evakuering och bli orimligt kostsam och tidskrävande. 
Framtaget förslag innebär förvärv av del av fastigheten Högsby 4:31 där en 
ny byggnad uppförs som innehåller lokaler för hälsocentral, distrikts-
rehabilitering och folktandvård. Nybyggnationen omfattar en byggnad där 
mötet med människor sker i en hälsofrämjande miljö för både personal och 
besökare. En byggnad som innehåller hållbara, ändamålsenliga och 
energieffektiva lokaler samt generella och flexibla lösningar som tillåter 
kontinuerlig verksamhetsutveckling för att kunna möta framtidens krav.
En gemensam byggnad för flera av regionens verksamheter i Högsby medför 
samordningsvinster och optimerar lokaleffektiviteten genom samnyttjande 
av lokaler. 
Dispositionen av tomten möjliggör en framtida byggnation av en 
ambulansstation.
I 2019 års prisnivå beräknas byggproduktion till 78 Mkr, 
verksamhetsutrustning till 3,4 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 0,78 
Mkr.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 4 Mkr/år. Övriga driftkostnader kommer 
att beräknas under program- och projekteringsskedet. 
Indexuppräkning beräknas med 3procent per år avseende byggproduktion 
medan 2 procent uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och 
konstnärlig gestaltning.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 september 2019
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2. Underlag-Inriktningsbeslut Högsby  
3. Bilaga 1 Situationsplan
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-09-24

Ärendenummer 
RS 2019/927

Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten 

Regionfullmäktige

Nybyggnation för hälsocentral, distriktsrehabilitering 
och folktandvård i Högsby

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

Bakgrund
Regionen bedriver verksamhet i hyrda lokaler för hälsocentral, 
distriktsrehabilitering och tandvård. Befintliga lokaler är inte ändamålsenliga 
för den verksamhet som bedrivs samtidigt som ett konstaterat inneklimat-
problem föreligger. Ett generellt behov av underhåll föreligger.
Genomförd studie påvisade att en om-, till- eller nybyggnation av befintliga 
lokaler inte är ett rimligt alternativ då genomförandet skulle kräva 
evakuering och bli orimligt kostsam och tidskrävande. 
Framtaget förslag innebär förvärv av del av fastigheten Högsby 4:31 där en 
ny byggnad uppförs som innehåller lokaler för hälsocentral, distrikts-
rehabilitering och folktandvård. Nybyggnationen omfattar en byggnad där 
mötet med människor sker i en hälsofrämjande miljö för både personal och 
besökare. En byggnad som innehåller hållbara, ändamålsenliga och 
energieffektiva lokaler samt generella och flexibla lösningar som tillåter 
kontinuerlig verksamhetsutveckling för att kunna möta framtidens krav.
En gemensam byggnad för flera av regionens verksamheter i Högsby medför 
samordningsvinster och optimerar lokaleffektiviteten genom samnyttjande 
av lokaler. 
Dispositionen av tomten möjliggör en framtida byggnation av en 
ambulansstation.
I 2019 års prisnivå beräknas byggproduktion till 78 Mkr, verksamhets-
utrustning till 3,4 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 0,78 Mkr.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 4 Mkr/år. Övriga driftkostnader kommer 
att beräknas under program- och projekteringsskedet. 
Indexuppräkning beräknas med 3% per år avseende byggproduktion medan 
2 % uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och konstnärlig 
gestaltning.
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Martin Olsson
förvaltningschef                        
Regionservice

Iréne Brodell
basenhetschef
Bygg- och förvaltarenheten

Bilagor
1. Underlag-Inriktningsbeslut Högsby  
2. Bilaga 1 Situationsplan
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Underlag för Inriktningsbeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

D270 Högsby 4:31, del av      2019-08-30 

Sammanfattning 

Efter genomförd förstudie föreslås Region Kalmar län investera totalt 82,2 Mkr i nybyggnad för 
hälsocentral, distriktsrehabilitering och folktandvård inom del av fastigheten Högsby 4:31 i Högsby.  
Förslaget omfattar en byggnad där mötet med människor sker i en hälsofrämjande miljö för både 
personal och besökare. En byggnad som innehåller hållbara, ändamålsenliga och energieffektiva 
lokaler samt generella och flexibla lösningar som tillåter kontinuerlig verksamhetsutveckling för att 
kunna möta framtidens krav. 
En gemensam byggnad för flera av regionens verksamheter i Högsby medför samordningsvinster och 
optimerar lokaleffektiviteten genom samnyttjande av lokaler. Genom samlokalisering uppnås tydliga 
patientvinster med närhet och snabbhet i bedömningen och därmed en patientsäkrare vård. 
Lokalernas utformning och logistik är i många stycken avgörande för produktiviteten och 
effektiviteten på enheten, vilket i slutändan handlar om att få god ekonomi och god service till den 
enskilde patienten. Dispositionen på tomten möjliggör en framtida byggnation av en ambulansstation. 

Mål och syfte 

Nya lokaler i Högsby förväntas ge;  

 en funktionell, effektiv och läkande vårdmiljö som stödjer ett patientnära arbetssätt    
och som ökar kvaliteten i vårdarbetet 

 en utformning av lokalerna som stödjer samverkan i vårdprocesserna och samarbetet 
mellan verksamheterna 

 en god och utvecklande arbetsmiljö för personal som ökar trivsel och  
arbetstillfredsställelse 

 optimalt nyttjade lokaler med god fastighetsekonomi 

Bakgrund 

Regionen hyr lokaler för hälsocentral, distriktsrehabilitering och tandvård. Emådalens Trygga hem  
är fastighetsägare och fastigheten drivs sedan ett antal år tillbaka genom en så kallad kooperativ 
hyresrätt. Hyresvärd är Högsby kommun.  
Befintliga lokaler är inte ändamålsenliga för den verksamhet som bedrivs samtidigt som ett 
konstaterat inneklimatproblem föreligger. Ett generellt behov av underhåll föreligger. 
Det har tidigare genomförts en förstudie avseende om- och tillbyggnad av hälsocentralens och 
distriktsrehabiliteringens befintliga lokaler. Förstudien påvisade att det enda möjliga alternativet  
var att riva befintliga byggnader och därefter uppföra en ny. Detta bedömdes inte vara ett alternativ 
då genomförandet skulle kräva evakuering och bli orimligt kostsam och tidskrävande.  
Regionservice fick i uppdrag att genomföra en förstudie för att bygga i egen regi. 
 
Den verksamhet som kommer att finnas kvar i hyrda lokaler på Mogården är den familjecentral  
som etableras i hus 01 och som öppnar i början av 2020.  
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Underlag för Inriktningsbeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

D270 Högsby 4:31, del av      2019-08-30 

Hälsocentral 

Uppdraget för primärvården har under en 30-årsperiod ändrat karaktär och omfattning. Under 
kommande tioårs-period utvecklas hälso- och sjukvården mot en allt mer nära vård. Det pågår 
nationella utredningar och utvecklingsarbeten som kommer att förändra arbetssätt och uppdrag.  
Idag erbjuder en hälsocentral hälso- och sjukvård inom området allmänmedicin och arbetar 
hälsofrämjande enligt Region Kalmar läns riktlinjer. I vårdvalssystemet är det patienten som ”bär” 
pengarna med sig där listningen sker. En framgångsfaktor för den enskilda hälsocentralen är att 
verksamheten bygger på en bra listningsutveckling som ger hälsocentralen en god ekonomisk 
utveckling.  Högsby hälsocentral har idag drygt 5 200 patienter listade på enheten. Årligen görs  
ca 6 200 besök till läkare, ca 4 000 besök till sjuksköterska, ca 4 600 besök för provtagning.  
Totalt ca 15 300 besök per år.  

Distriktsrehabilitering 

Med fokus på medborgarnas hälsa och livskvalitet behövs företrädesvis tidiga, allsidiga och 
samordnade insatser. Insatserna ska utgå från patientens behov och ges i samverkan med andra 
vårdgivare, såväl interna som externa samt med patienten och dess nätverk. Utvecklingsfokus är 
omställning till en nära vård med stöd av digitalisering. Ovanstående underlättas genom 
ändamålsenliga lokaler där utformningens fokus ligger på logistiska flöden, samverkan över 
enhetsgränser och gynnsam arbetsmiljö. 

Folktandvård 

Folktandvårdens syfte är att bidra till en bättre livskvalitet för länsinvånarna i Region Kalmar genom 
att skapa förutsättningar för en god tandhälsa och utgör grunden för verksamheten och dess utvecklig. 
Folktandvården skall stå för ett tryggt omhändertagande och en bred kompetens, där alla vårdsökande 
kan tas emot. Folktandvården har i uppdrag att ha en god tillgänglighet och en verksamhet som 
möjliggör för alla länsinvånare att få tillgång till tandvård. Vid nyproduktion kan lokaler optimeras 
och lokaler samnyttjas med övriga verksamheter.  

Förutsättningar 

Fastigheten, del av Högsby 4.31, har ett bra läge inom orten. Den ligger nära nuvarande 
hälsocentral/distriktsrehabilitering/folktandvård och är lättillgänglig både till fots, med bil och via 
kollektivt färdmedel. Infart till fastigheten sker från Lilla Hanåsavägen, som ligger mindre än 100 
meter från riksväg 34, som passerar genom Högsby tätort och kommun.  
Omgivningen är relativt lågt exploaterad och utmärks i söder av den byggnad som idag innehåller 
hälsocentral, distriktsrehabilitering, folktandvård, äldreboendet ”Mogården”, villabebyggelse i väster 
och norr samt industriområde och skog i öster. 
Den blivande fastigheten, del av Högsby 4:31, har en areal på ca 10 980 m². Tomtarealen ger 
möjlighet till framtida byggnation av en fristående ambulansstation. Byggnation av en hälsocentral 
ryms inom gällande detaljplans byggrätt. 



 
   

Regionservice 
Bygg- och förvaltarenheten 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

4 (6) 

Underlag för Inriktningsbeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

D270 Högsby 4:31, del av      2019-08-30 

Förslag 

Hälsocentral, distriktsrehabilitering och folktandvård placeras i en och samma byggnad med en 
gemensam huvudentré. Framför byggnaden finns plats för ca 50 parkeringsplatser för besökare. På 
byggnadens motsatta sida placeras entréer för godsmottagning, miljörum och akutintag. Innebär att 
angöringsvägarna för besökare, godstransporter, ambulans och personalparkeringar separeras. 
En modern vårdbyggnad innehållande lokaler som uppfyller verksamheternas behov. Enheterna 
ligger väl samlade med närhet till varandra. Funktioner som parkeringar, väntrum, reception, 
godsmottagning, miljörum, lokalvård, omklädningsrum, grupprum, toaletter och kopieringsrum kan 
till stor del samnyttjas. Framtaget förslag är yt- och driftkostnadseffektivt.  
I direkt anslutning till entrén ligger gemensamma lokaler såsom väntrum, incheckning, reception,  
kapprum och RWC för besökare. Lokalerna kommer ha en öppen och välkomnande miljö och en 
generell och flexibel planlösning, utformad för att fungera tillfredställande även vid hotfulla 
situationer. Undersökningsrum för infekterade patienter har en egen entré och avgränsas mot övrig 
verksamhet.  

Nybyggnadsyta 

Byggnadens totalarea uppgår till 2 400 m2     

 Hälsocentral: 1 350 m2 
 Distriktsrehabilitering: 550 m² 
 Folktandvård: 300 m² 
 Gemensamma teknikutrymmen: 200 m2 

Teknisk försörjning  

Byggnadens vatten och VA- försörjning kopplas till kommunala nät.  
Alternativ för värmeförsörjning kommer att studeras närmare under programskedet. Möjlighet finns 
av anslutning till det kommunala fjärrvärmenätet vilket kommer att jämföras med att bygga en 
bergvärmeanläggning på tomten. En bergvärmeanläggning tar energi ur berggrunden för att 
producera värme under den kalla årstiden och på sommaren ta upp energi för kylning. 
En solcellsanläggning installeras, som över en årscykel egenproducerar el, täcker behovet av elenergi 
för fastighetens tekniska system (ventilation, kyla, pumpar samt viss belysning). 
Ur hållbarhets- och ekonomisynpunkt eftersträvas systemlösning som har liten påverkan på miljön 
och som ger god driftsekonomi. 
Energiförbrukningen kommer uppfylla Region Kalmar läns krav på låg energianvändning, max 50 
kWh/m² (exklusive verksamhetsdel).  
Byggnaden kopplas till det kommunala elnätet. Intag för mobilt reservelverk placeras i fasad och 
anpassats för att klara försörjning av hela byggnaden. Elförsörjning med i huvudsak ett kraftslag samt 
en mindre UPS-anläggning (avbrottsfri kraft). Belysning utförs med infällda LED-armaturer och 
anpassad belysningsstyrning för olika rumstyper. 
Byggnaden förses med ett heltäckande: 

 brand- och utryckningslarm. 
 trådlöst och trådbundet datanätverk. Fiber för inkommande media. 
 mobilt fastighetsnät (MFN) för telefoni. 
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Underlag för Inriktningsbeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

D270 Högsby 4:31, del av      2019-08-30 

 del av hälsocentralen förbereds för installation av Rakel. 
 

Under program- och projekteringsskedet utreds möjligheter och konsekvenser med att uppföra en 
byggnad med trästomme i bärande delar. Ur miljösynpunkt är det fördelaktigt att minska 
betonganvändningen inom byggindustrin. 

Organisation förstudie 

Regionservice,  

Iréne Brodell, fastighetschef 
Thomas Karlsson, byggchef, ombud 
Johan Lennartsson, fastighetsförvaltare 
Stefan Westblom, tekniksakkunnig VVS, energistrateg 
Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El 
Alf Stenfelt, funktionsplanerare 
Britt Ekelund, funktionsplanerare 

Primärvårdförvaltningen 

Patrik Glasberg, biträdande förvaltningschef 
Therese Silvander Ahlrik, basenhetschef 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Stefan Bragsjö, basenhetschef, samrehabilitering Norr 
Helen Lilja, områdeschef, samrehabilitering Norr 

Folktandvården 

Lise-Lott Hinsegård Heiding, tandvårdschef 
Hans Anderstedt, klinikchef 
Daniel Geisler, försörjnings- och miljösamordnare 

Tidplan 

Förstudie mars 2019 – augusti 2019 
Beredning av Investeringsråd 15 augusti 2019 
Inriktningsbeslut av Regionfullmäktige november 2019 

Programarbete januari 2020 – september 2020 
Projektering januari 2020 – september 2020  
Genomförandebeslut av Regionstyrelsen december 2020 
Entreprenadupphandling våren 2021 
Byggproduktion april 2021- september 2022 
Inflyttning/driftsättning oktober 2022 

Ekonomi 

Fastvärde 2019 års prisnivå 

Byggproduktion beräknas till 78 Mkr, verksamhetsutrustning till 3,4 Mkr samt konstnärlig 
utsmyckning till 0,78 Mkr. 
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Underlag för Inriktningsbeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

D270 Högsby 4:31, del av      2019-08-30 

Ett preliminärt köpeavtal för markområde finns framtaget och köpeskillingen uppgår till 549 000 kr. 
Utöver köpeskillingen tillkommer anslutningsavgifter för vatten, avlopp, el etc. 
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 4 Mkr/år. Övriga driftkostnader kommer att beräknas under 
program- och projekteringsskedet.  

Löpvärde t.o.m. år 2022 

Byggbranschens konjunktur och regional löneutveckling ligger som grund för uppräkning med 3% 
per år avseende byggproduktion medan 2 % uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och 
konstnärlig gestaltning. 

Risker 

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena.  
De identifierade riskerna har graderats efter sannolikhet och konsekvens: 

1.  Markförhållande 
 

Åtgärder för att hantera dessa risker: 
1. Geoundersökning genomförs under programskede 

Uppföljning 

Rapportering i stora projekt sker regelbundet till byggchef. 
Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband 
med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering. 

Ärendets beredning 

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Primärvårdförvaltningen, Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningen samt Folktandvården 
 
Datum: 2019-08-30 
Handläggare: Alf Stenfelt (funktionsplanerare), Johan Lennartsson (fastighetsförvaltare) 

Bilagor 

1. Situationsplan 





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 202 Ärendenummer RS 2019/928

Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och 
strålbehandling vid länssjukhuset i Kalmar

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

Bakgrund
Enligt nationella beräkningar kommer antalet personer som lever med cancer 
fördubblas fram till år 2030, vilket leder ett ökat behov av strålbehandling. 
Regionsservice har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
genomfört en förstudie avseende lokaler för en tredje accelerator.
För att kunna möta framtidens behov inom Region Kalmar län omfattar 
förslaget utökning med två rum för acceleratorer. Detta möjliggör utökning 
med en accelerator samt att ett rum finns tillgängligt vid framtida 
reinvesteringar utan påverkan på produktion.
Med en ny byggnad säkerställs att verksamheten har moderna lokaler som 
förbättrar kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer och kan 
erbjuda alla patientgrupper adekvat behandling. 
Lokalerna i den nya byggnaden blir anpassade till verksamhetens nuvarande 
och framtida förväntade behov. Lokalerna främjar en god arbetsmiljö, en god 
vårdmiljö och ett sömlöst arbetsflöde. Sammanlagt blir det fyra rum för 
acceleratorer för att enkelt i framtiden kunna byta acceleratorer utan att dra 
ner på verksamheten. Ny byggnad förväntas bidra till att nå ökad 
tillgänglighet till strålbehandling i syfte att nå förbättrad överlevnad, 
sjukdomslindring och livskvalitet samt trygghet för cancerpatienter, 
närstående och medarbetare inom cancervården.
I 2019 års prisnivå beräknas byggproduktion till 250 Mkr, verksamhets-
utrustning till 12 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 2 Mkr. 
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 13 Mkr/år. Övriga driftkostnader 
kommer att beräknas under program- och projekteringsskedet. 
Accelerator inklusive diverse tillbehör finansieras inom Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningens investeringsram.
Indexuppräkning beräknas med 3procent per år avseende byggproduktion 
medan 2 procent uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och 
konstnärlig gestaltning.
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Regionfullmäktige

Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och 
strålbehandling vid länssjukhuset i Kalmar 

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

Bakgrund
Enligt nationella beräkningar kommer antalet personer som lever med cancer 
fördubblas fram till år 2030, vilket leder ett ökat behov av strålbehandling. 
Regionsservice har tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
genomfört en förstudie avseende lokaler för en tredje accelerator.
För att kunna möta framtidens behov inom Region Kalmar län omfattar 
förslaget utökning med två rum för acceleratorer. Detta möjliggör utökning 
med en accelerator samt att ett rum finns tillgängligt vid framtida 
reinvesteringar utan påverkan på produktion.
Med en ny byggnad säkerställs att verksamheten har moderna lokaler som 
förbättrar kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer och kan 
erbjuda alla patientgrupper adekvat behandling. 
Lokalerna i den nya byggnaden blir anpassade till verksamhetens nuvarande 
och framtida förväntade behov. Lokalerna främjar en god arbetsmiljö, en god 
vårdmiljö och ett sömlöst arbetsflöde. Sammanlagt blir det fyra rum för 
acceleratorer för att enkelt i framtiden kunna byta acceleratorer utan att dra 
ner på verksamheten. Ny byggnad förväntas bidra till att nå ökad 
tillgänglighet till strålbehandling i syfte att nå förbättrad överlevnad, 
sjukdomslindring och livskvalitet samt trygghet för cancerpatienter, 
närstående och medarbetare inom cancervården.
I 2019 års prisnivå beräknas byggproduktion till 250 Mkr, verksamhets-
utrustning till 12 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 2 Mkr. 
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 13 Mkr/år. Övriga driftkostnader 
kommer att beräknas under program- och projekteringsskedet. 
Accelerator inklusive diverse tillbehör finansieras inom Hälso- och 
sjukvårdsförvaltningens investeringsram.
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Indexuppräkning beräknas med 3% per år avseende byggproduktion medan 
2 % uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och konstnärlig 
gestaltning.
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Underlag för Inriktningsbeslut 
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D275 Kungsljuset 3  800138  2019-07-05 2019-08-30 

Sammanfattning 

Efter genomförd förstudie föreslås Region Kalmar län investera totalt 264,5 Mkr i ny-, om- och 
tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling samt lokaler för PET-CT inom fastigheten Kv. 
Kungsljuset 3 i Kalmar. 
Enligt nationella beräkningar kommer antalet personer som lever med cancer fördubblas fram till år 
2030, vilket leder till att behovet av strålbehandling ökar. De patienter som inte blir botade kan leva 
länge med sin cancer tack vare moderna och effektiva behandlingsmetoder.  
För att kunna möta framtidens behov inom Region Kalmar län omfattar förslaget utökning med två 
rum för acceleratorer. Detta möjliggör utökning med en accelerator och utbyte av befintliga.  
Under program- och projekteringsskedet utreds huruvida ett eller två rum ska tillskapas. 
Merkostnaden för ett rum beräknas uppgå till ca 15-20 Mkr (ingår i uppskattad kostnad). I ett senare 
skede kommer tillbyggnad av en fjärde bunker bli betydligt dyrare och mer komplicerat byggtekniskt 
samt med större och fler störningar på befintlig verksamhet. Normalt förfarande i landet är att är att 
rum för strålacceleratorer byggs parvis med gemensamt manöverrum och att ett rum finns tillgängligt 
vid framtida reinvesteringar utan påverkan på produktion. 
Med framtaget förslag avseende nybyggnad av hus 38 säkerställs att verksamheten har moderna 
lokaler som förbättrar kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer och kan erbjuda alla 
patientgrupper adekvat behandling. Förutsättning för nybyggnad till onkologisk verksamhet och 
linjäraccelerator tre är att riva hus 14. Innebär att sjukhusets rehabbassäng måste stängas 2-4 månader 
innan rivning kan påbörjas dvs. 22-24 månader efter inriktningsbeslut. Ny placering av sjukhusets 
transportenhet och logistik kring godsleveranser är också en förutsättning för uppförande av hus 38. 
Ersättningslokaler för transportenheten byggs i hus 27 och 28.  
Nya hus 38 ligger i direkt anslutning till befintlig onkologiverksamhet i hus 12. Byggnaderna får 
gemensam entré mot norr och flera funktioner samlokaliseras inom enheterna. Tillbyggnaden 
innehåller rum för två acceleratorer, yta för PET-CT, administrativa lokaler och en behandlingsenhet.  
Lokalerna i den nya byggnaden blir anpassade till verksamhetens nuvarande och framtida förväntade 
behov. Lokalerna främjar en god arbetsmiljö, en god vårdmiljö och ett sömlöst arbetsflöde. 
Sammanlagt blir det fyra rum för acceleratorer för att enkelt i framtiden kunna byta acceleratorer utan 
att dra ner på verksamheten. Ny byggnad förväntas bidra till att nå ökad tillgänglighet till 
strålbehandling i syfte att nå förbättrad överlevnad, sjukdomslindring och livskvalitet samt trygghet 
för cancerpatienter, närstående och medarbetare inom cancervården. 

Mål och syfte 

 skapa lokaler som stödjer effektiva vårdprocesser, personcentrerad vård och 
främjar god arbetsmiljö 

 skapa moderna lokaler som understödjer klinikens mål, förbättrar kvaliteten i 
omhändertagandet av patienter med cancer och kunna erbjuda alla patientgrupper adekvat 
behandling 

 uppföra hållbara, funktionella och flexibla lokaler utformade utifrån evidensbaserad design 
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Bakgrund 

Hösten 2018 fick Regionsservice i uppdrag att tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
genomföra en förstudie avseende lokaler för en tredje accelerator till i början av 2020-talet.  
Målet med förstudien har varit att ta fram förslag på lokaler som stödjer effektiva vårdprocesser, 
personcentrerad vård och främjar god arbetsmiljö. Enligt förslaget skapar moderna lokaler som 
understödjer klinikens mål, förbättrar kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer och ger 
kliniken möjlighet att kunna erbjuda alla patientgrupper adekvat behandling. 
Enligt nationella beräkningar kommer antalet personer som lever med cancer fördubblas fram till år 
2030, vilket leder till att behovet av strålbehandling ökar. De patienter som inte blir botade kan leva 
länge med sin cancer tack vare moderna och effektiva behandlingsmetoder. Den svenska 
cancervården står inför stora utmaningar. För att kunna möta framtidens behov har det, med 
regeringen som beställare, tagits fram en nationell cancerstrategi. 
Den nationella strategin slår fast fem viktiga mål: 

 minska risken för insjuknande i cancer 
 förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med cancer 
 förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter en cancerdiagnos 
 minska regionala skillnader i överlevnadstid efter en cancerdiagnos 
 minska skillnader i insjuknande och överlevnadstid mellan befolkningsgrupper 

Den onkologiska verksamheten i Regionen består av tre enheter, cytostatikamottagningen i Kalmar, 
onkologiska behandlingsenheten i Västervik och strålbehandlingen i Kalmar.  
Klinikens vision; ”Med kompetens, engagemang och bra bemötande ger vi Sveriges bästa 
onkologiska vård”  
Totalt har kliniken för närvarande ca 75 medarbetare och är generellt trångbodda inom alla sina 
verksamheter. Med tanke på behoven så kommer också personalstaben att fortsätta växa för att kunna 
ge adekvat onkologisk vård. I nuläget utförs behandlingar i expeditioner och undersökningsrum och 
de administrativa platserna för arbete med dosplanering och övrig planeringsverksamhet sker i alltför 
trånga och för få expeditioner. Kliniken är positivt inställda till arbete i aktivitetsbaserad form för att 
kunna nyttja ytor optimalt. Behov av en tredje accelerator är nära förestående. Med hänsyn tagen till 
den beskrivna utvecklingen och för att kunna möta framtidens behov är det oundgängligt att börja 
planering för de fastighets- och utrustningsinvesteringar som krävs. Utebliven satsning kommer att ge 
konsekvenser med patienter som under flera månader behöver få behandling någon annanstans i 
sjukvårdsregionen eller i landet. Sannolikt inte möjligt att någon annan i landet har utrymme för 
nästan hälften av länets patienter eftersom det är stor kapacitetsbrist även på andra orter. 
En sammanhållen enhet är av stort värde för verksamheten för att få effektivare vårdprocesser och 
lokaler anpassade för den avancerade vård som bedrivs inom kliniken.  

Strålbehandlingen  

Det sker en snabb medicinsk utveckling inom onkologin både när det gäller strålbehandling och 
medicinsk onkologi. Detta leder till att allt mer kan göras för den aktuella patientgruppen. Fler botas, 
vilket gör att patienterna kan leva längre med sin sjukdom och med god livskvalité. Denna 
prevalensökning med samtidig incidensökning gör att allt fler patienter kommer behöva 
strålbehandling. 
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Med den tekniska utveckling som sker inom strålbehandling blir behandlingarna mer komplicerade 
att planera. Ny teknik gör det möjligt att strålbehandla med högre precision och därmed undvika en 
hel del biverkningar på omkringliggande frisk vävnad. Antalet behandlingar har varit tämligen stabilt 
kring ca 10 000 strålbehandlingar per år men senaste året föreligger en kraftig ökning på närmare  
25 % vilket gör att patienter nu remitteras både till Linköping och till Växjö för behandlingar. Även 
uppstart av nya patienter remitteras för att deras behandlingar skall starta i tid.  
I norra länsdelen remitterades patienter tidigare till Linköping för strålbehandling. Numera remitteras 
de flesta patienter till strålningsenheten i Kalmar.  

Vid strålbehandling i lindrande eller botande syfte är en längre väntetid än två veckor aldrig 
acceptabel med hänsyn till syftet. 
Utvecklingen går mot mer avancerade behandlingar vilket kräver längre behandlingstider. Det ihop 
med att fler lever längre med sin sjukdom gör att behovet av ytterligare linjäraccelerator är 
överhängande. Idag finns två linjäracceleratorer, installerade 2012 och 2013. En linjäraccelerators 
livslängd beräknas till ungefär 12 år med dagliga driftstider under 10 timmar. Ju äldre acceleratorn 
blir desto större risk finns det för tekniska problem som kan medföra stopp av olika längd vilket 
innebär att patienterna inte kan få sin behandling. Det är viktigt att man planerar i god tid för byte av 
accelerator. 
För att säkerställa behandlingar till länets patienter är det av största vikt att det hela tiden finns 
åtminstone två linjäracceleratorer i drift med tanke på den tidigare beskrivna utvecklingen. 
Sammantaget med den incidens och prevalensökningen med antal patienter och behandling på 
strålbehandlingen kommer Region Kalmar län behöva en tredje accelerator fr o m början av 2020-
talet. Nya behandlingstekniker, som exempelvis stereotaktisk behandling som idag ges i Linköping 
och Jönköping, kan bli svårt att erbjuda med brist på acceleratortid. Önskemålet att kunna ta hem 
ytterligare tumörgrupper är avhängigt en tredje accelerator. Kurativ strålbehandling för lungcancer är 
en grupp som bedöms vara betjänt av att få strålbehandling i Kalmar men det är inte möjligt att 
genomföra utan tre acceleratorer. Nybyggnad och installation av en tredje accelerator förväntas öka 
tillgänglighet till strålbehandling i syfte att nå förbättrad överlevnad, sjukdomslindring och 
livskvalitet samt trygghet för cancerpatienter, närstående och medarbetare inom cancervården.  

Cytostatikamottagningen  

Cytostatikamottagningen har idag 21 polikliniska behandlingsplatser för antitumoral medicinsk 
behandling, 8 640 behandlingstillfällen för 929 patienter (inkluderar även Västerviks patienter), till 
detta kommer ca 5 500 läkarmottagningsbesök för medicinsk uppföljning.  
Onkologi är en ständigt växande verksamhet med nya diagnoser, nya läkemedel och nya 
behandlingar. Fokus i arbetet inom cancervården är att förbättra ledtiderna. Minskade ledtider inom 
samtliga cancerdiagnoser och goda medicinska resultat är prioriterat. Verksamheten ökar årligen med 
ca 10-15 % och på cytostatikamottagningen ännu mer. Mottagningen är idag lokaliserad i ny- och 
ombyggda lokaler från 2011 och 2013. Trots detta är det trångt och brist på mottagningsrum och 
behandlingsrum föreligger. Nya lokaler för onkologisk mottagning och fler behandlingsrum är en 
förutsättning för att verksamheten skall kunna erbjuda alla patientgrupper behandling. 
En integrerad egen mottagning är förutsättningen för att fortsätta sköta den palliativa endokrina 
behandlingen vid bröstcancer som togs över från kirurgen från och med september 2018.  
En kortsiktig lösning på bristen av behandlingsplatser genomförs under vintern 2019-2020 i hus 13. 
Under en tid separeras mottagning och behandlingslokaler med en mottagning i annan byggnad. 
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Åtgärden är att betrakta som en kortsiktig lösning och behovet av ytterligare behandlingsplatser är 
stort vilket medfört att provisoriska behandlingsplatser har etablerats i expeditionsutrymme i väntan 
på nya lokaler. En expansiv verksamhet kräver större lokaler för att möta framtidens behov och 
kunna erbjuda bättre vårdmöjligheter.  

PET/CT  

PET är en medicinsk avbildningsteknik som bygger på användning av radioaktiva isotoper som 
konjugeras med kroppsegna ämnen till radiofarmaka. Den vanligast använda substansen är Flour-18 
kopplat till en glukosmolekyl (18.F-FDG) vilket tillfälligt tas upp i kroppen och ger en ansamling i 
områden med hög sockermetabolism (ämnesomsättning). Onkologiska frågeställningar dominerar 
men radiofarmaka används även t ex vid inflammations- och infektionsutredningar. Vid 
tumörsjukdom har tumörcellerna en högre konsumtion av glukos än normala celler, vilket leder till 
ansamling av radionukleiden i tumörvävnaden och en kontrastskillnad i bilden där, förenklat, 
tumörerna lyser mer än den omkringliggande normalvävnaden.  
Indikationerna för PET-CT fortsätter att öka. PET-CT är idag en etablerad metod för diagnos, 
behandlingsutvärdering, utvärdering samt underlag för behandlingsplanering vid många diagnoser 
såsom lungcancer, olika lymfsjukdomar, malignt melanom m fl.  
I det senaste vårdprogrammet för huvud-halscancer rekommenderas PET-CT vid diagnostisering av 
vissa tumörsjukdomar, utvärdering av behandlingseffekt men även för planering av strålbehandling. 
Med en PET-CT som underlag för strålbehandlingsplaneringen kan man på ett bättre sätt definiera i 
området som ska strålbehandlas och därmed ha mindre marginaler vilket medför mindre biverkningar 
för patienten och högre dos till tumör. Länets patienter kan få längre tid till start av behandling då det 
är långa väntetider på de närmaste orterna som har PET- CT. Med tanke på resor och 
tillgänglighetsproblem kommer andra radiologiska tekniker användas i uppföljningsskede vilket inte 
är det optimala eller inte rekommenderas i nationella vårdprogrammet. 
I dagsläget har Region Kalmar län inte kapacitet att med befintliga resurser utöka verksamheten med 
en PET/CT-utrustning. Det betyder att antalet tjänster behöver utökas i samband med att ett 
inriktningsbeslut om inköp av PET/CT-utrustning tas. Utbildningen av personal tar lång tid och ett 
antal yrkeskategorier behöver utbildas; läkare, sjuksköterskor med dubbelkompetens, BMA.  
Enligt utredning 16/10 gällande ”Förutsättningar för införandet av PET-CT” skrivs följande;  
”Inom sydöstra sjukvårdsregionen är kapaciteten avseende PET/CT låg i förhållande till omvärlden 
och ökande behov. I dagsläget finns en PET/CT kamera placerad vid US i Linköping dit patienter 
från både Landstinget i Kalmar län och Region Jönköpings län remitteras. Inom en 5 års-period 
bedöms det finnas behov av ökad kapacitet till totalt fyra PET/CT i sydöstra sjukvårdsregionen vilket 
baseras på omvärldsanalys, sjukdomsutveckling och att alltfler användningsområden pekar på en 
ökad efterfrågan av PET/CT undersökningar, inte minst när det gäller standardiserade vårdförlopp 
inom cancervården.  
Ytterligare två PET/CT bedöms med prognostiserad utveckling behöva investeras omkring år 2020 - 
2021. Dessa bör placeras i Kalmar län respektive Östergötland dels för att säkerställa jämlik tillgång 
till PET/CT för patienter i regionen, dels för att så effektivt som möjligt nyttja kapaciteten (cyklotron, 
personal mm). Inom ramen för Region Kalmar läns fastighetsstrategiska planering ska behovet av 
PET/CT i sydöstra sjukvårdsregionen följas upp. Om ytterligare behov av PET/CT utrustning 
föreligger i regionen kan det utifrån ett patientperspektiv (minskade resor) vara lämpligt att installera 
kommande fasta PET-CT utrustning vid Länssjukhuset i Kalmar.” 
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Förutsättningar 

Sjukhusets etablering på nuvarande plats har sitt ursprung under 1930-talet. Sjukhuset har 
kontinuerligt vuxit och nya byggnader har tillkommit i hand med utvecklingen varför byggnadernas 
ålder varierar från 1930-talet till idag. Husens ålder avspeglas i arkitekturens formspråk. I östra delen 
ligger byggnader för sjukvård. En tätbebyggd del med varierade hushöjder. Sjukhusets försörjning är 
samlad i områdets västra del och är förbundet med övriga sjukhuset i ett kulvertsystem. Som 
fasadmaterial är det röda teglet gemensamt för bebyggelsen inom området. 
Det tar tid att förbereda och planera ett byte och inköp av linjäracceleratorer och det innebär 
omfattande fastighetsinvesteringar med ändamålsenliga byggnader och lokaler samt logistik. I och 
med den förväntade ökningen av patientbehovet behöver kringliggande infrastruktur finnas på plats 
och vara ändamålsenlig. Det går inte att öka antalet acceleratorer i befintliga byggnader. 
Byggnaden för onkologisk strålningsbehandling är idag placerad centralt i sjukhusområdet, hus 12 
med nära kontakt till cytostatikamottagningen i hus 15. För att ge onkologen en sammanhängande 
verksamhet med rätt logistik är den enda möjliga lokaliseringen där befintligt hus 14 är placerat.  
Befintligt hus 14 innehåller rehabbassäng i plan 2. I plan 1 finns tekniska utrymmen för rehab- 
bassäng samt utrymmen för transportenhet, omklädningsrum och skyddsrum. För att ge plats åt 
utökad strålbehandlingsenhet och övriga lokaler för onkologi, hus 38, krävs att hus 14 rivs. Hus 14 
ansluter även till förbindelsegången mot hus 48. Den centrala placeringen medför särskilda 
hänsynstaganden vid rivning och nybyggnation av hus 38. 
Rivning av hus 14 innebär att sjukhusets rehabbassäng kommer att stängas hösten 2021. Detta är en 
förutsättning för att tidsaspekten med framfört behov av en ny linjeaccelerator tidigt 2020-tal skall 
vara möjlig. Ett samarbete med Kalmar kommun är etablerat och dialoger förs om samlokalisering av 
rehabbassäng i en framtida simhall i Kalmar. Behov och omfattning av sjukvårdande behandlingsbad 
och placering av en rehabbassäng i Kalmar redovisas inte i denna förstudie.  
Ny placering av sjukhusets transportenhet och logistik kring godsleveranser är också en förutsättning 
för uppförande av hus 38. I denna förstudie har två alternativ tagits fram och dialog pågår med 
aktuell verksamhet.  
Befintligt skyddsrum i hus 14 ligger under rehabbassängen. Vid syn upptäcktes att skyddsrum inte är 
funktionsdugligt. Det finns sprickor både i golv, väggar och tak och vatten har runnit ner genom taket 
från läckande avloppsrör i sandlagret. Eftersom skyddsrummet är sprucket är det inte gastätt vilket är 
ett krav. I förslaget ingår rivning av befintligt skyddsrum som ersätts med ett nytt som uppfyller 
gällande krav. Skyddsrummet placeras på lämplig plats i källaren och dimensioneras för raslast från 
ny byggnad. I dialog med MSB säkerställs att det befintliga skyddsrummet kan ersättas av ett nytt i 
hus 38 inom en bestämd tidsperiod. 
Det är sedan tidigare känt att grundläggningsförhållandena är svåra i aktuellt område och kommer att 
kräva pålning vid uppförandet av hus 38. Delar av pålning för hus 14 kommer att kunna 
återanvändas. Ny pålning kan komma att innebära störningar på verksamheterna runtomkring och 
planering för detta arbete måste ske i samråd gällande utförandetider. 

Förslag 

Förslaget tar avstamp i klinikens vision och lokalstrategin för länssjukhusets vision ;  
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”Med kompetens, engagemang och bra bemötande ger vi Sveriges bästa onkologiska vård”  
”Tillgodose länssjukhusets långsiktiga behov och bygga för framtiden” 
Framtaget förslag har utgått från verksamhetens behov, aktuell vårdbyggnadsforskning och 
vårdhygieniska krav. Lokalutformningen planeras med utgångspunkt i aktuell forskning om läkande 
vårdmiljöer och krav på miljö och hållbarhet. Utvecklingen visar att de flesta verksamheter ställer 
krav på sammanhållna kliniker där även den administrativa delen räknas in. Byggnaden planeras 
utifrån generalitet och flexibilitet. En infrastruktur med en robust byggnadsstruktur och inbyggd 
redundans. Syftet är att kunna utforma högkvalitativ vårdmiljö för patient och personal.  

Utformning  

Hus 38 är planerad som en byggnad av prefabricerad betongstomme inklusive prefab-ytterväggar av 
betong. Detta ger en byggnad med bra kvalité med en kortare byggtid och mindre störningar för 
omgivande verksamhet. Strålningsbunkrarna byggs på plats då särskild järnhaltig betong med stor 
massa krävs. Översta plan, 5, innehåller teknik, byggs med isolerad lätt stomme med skivbeklädnad.  
Gestaltningsmässigt är hus 38 tänkt att inordnas i sjukhusområdets struktur med en kulörskala som är 
anpassad till omgivande byggnader. Flertalet av takytorna kommer att vara belagda med sedumtak. 
Byggnaden har gemensam entré med hus 12, mot parkeringen i norr, och ansluter även mot 
sjukhusgemensamma kommunikationsstråk. Genomgång i denna entré till övriga sjukhuset kommer 
att vara möjligt via plan 3. 
För att säkerställa elförsörjning till nya hus 38 krävs en utbyggnad av ställverken i hus 03. 

Verksamhet och inre samband  

Lokalerna i den nya byggnaden blir anpassade till verksamhetens nuvarande och uppskattade 
framtida behov. Lokalerna främjar en god arbetsmiljö, en god vårdmiljö och ett sömlöst arbetsflöde. 
Den nya byggnaden och befintliga lokaler länkas samman för att kunna samlokalisera så många 
funktioner som möjligt och hålla samman kliniken. Befintlig entré byggs om och blir en tydlig entré 
för onkologens alla patienter oavsett vilken del inom kliniken som de ska besöka. Ur ett 
patientperspektiv med cancerdiagnos ger det alltid ”en väg in till undersökning och/eller behandling”. 
Sambandet till sjukhusets vårdavdelningar säkerställs med ny sänghiss för inneliggande patienter som 
behöver cytostatikabehandling alternativt patienter som kommer från de södra entréerna eller 
huvudentrén. Sammanlagt blir det fyra rum för acceleratorer för att enkelt i framtiden kunna växelvis 
byta acceleratorer utan att dra ner på verksamheten. Det rum som finns disponibelt till nästa 
reinvestering av befintliga acceleratorer kan under tiden nyttjas som övningsmiljö för klinikens 
medarbetare alternativt för tillfällig verksamhet som enkelt kan lämna lokalen. Installation och 
driftsättning tar sex till åtta månader totalt för varje accelerator.  
Plan 1: nytt skyddsrum vilket ersätter befintligt, teknikutrymmen, omklädningsrum och kulvert som 
binder samman den nya byggnaden med nuvarande kulvertsystem. 
Plan 2: två nya strålbehandlingsbunkrar, undersökningsrum och samtalsrum. Ett gemensamt väntrum 
skapas mellan befintliga acceleratorer och de nya. Oavsett vilka bunkrar som är i drift är det lika 
långt från anmälan och väntrum. En integrerad onkologisk mottagning placeras på detta plan. Denna 
ersätter den utlokaliserade mottagningen från hus 13. Dosplanering/target placeras nära CT;n för 
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densamma. Yta för en framtida PET-CT-enhet finns i anslutning men som egen enhet med separat 
flöde om önskvärt. 
Plan 3: lokaler för sekreterare, bokning, 2 MDK-konferensrum, grupprum och administrativa platser 
för strålningsfysik, läkare och sjuksköterskor. Dessa platser är utformade utifrån ett aktivitetsbaserat 
arbetssätt för att stärka gemenskap och tvärprofessionellt utbyte. Kompletteras med tele/web-rum och 
samtalsrum i nödvändig omfattning. Ett personalrum för samtlig personal på kliniken. Plan 3 
innehåller inga vårdlokaler utan alla administrativa funktioner och personalytor samlokaliseras inom 
detta våningsplan. 
Plan 4: innehåller en tillkommande cytostatikamottagning med möjlighet till 18-19 
behandlingsplatser. Detta bedöms som det estimerade antal behandlingsplatser utifrån utökningen av 
patienter inom onkologin som behövs då hus 38 står färdigt. En utökning av antal behandlingsplatser 
för cytostatikabehandling kan öka genomströmningen av patienter. Det innebär att fler patienter kan 
få behandling så nära hemorten som möjligt, samtidigt som väntetiderna minimeras.  
Plan 5: tekniska utrymmen för ventilation och kyla. 

PET-CT 

Ur ett fastighetsstrategiskt perspektiv finns lämplig yta för en PET-CT-enhet i denna byggnad. Det 
nära sambandet med aktuell medicinskt ansvarig enhet kan dessvärre inte tillgodoses i det kortsiktiga 
perspektivet. I den lokalstrategiska planen finns detta samband tillgodosett men är aktuellt först på 
minst 20 års sikt. I förslaget finns en yta för en PET-CT på plan 2 med möjlighet till egen entré och 
separat flöde för radiofarmaka. Under program- och projekteringsskedet utreds om denna yta ska 
nyttjas för PET-CT, få annat användningsområde alternativt utgå. 

Ersättningslokaler för transportenheten 

Ersättningsytor för transport iordningställs i hus 27 och hus 28 tillsammans med centralförrådet. 
Hus 27 plan 1; tomställda ytor iordningsställs till omklädningsrum för transportenheten, 
centralförrådet, logistik och produktionskökets personal. Konferensrum och pausrum flyttas från hus 
28, plan 2.  
Hus 27 och 28 plan 2; funktioner omdisponeras inom planet. Transportenhetens paket- och 
postsortering flyttas från hus 14. Rum för truckladdning, truckparkering, expeditioner och förvaring 
av brandfarliga varor flyttas. En ny hiss och trapphus byggs mellan plan 2 och 1. 
I förstudien har två alternativ tagits fram med olika omfattning men med samma lokalisering. I 
programskedet utreds vilket som är lämpligast för verksamhetens flöde, säkerhet och möjlighet. Båda 
alternativen är att betrakta som en kortsiktig lösning.  
Nya tillfartsvägar för leveranser av gods måste säkerställas. Apoteksvaror och intern post kan ske via 
lastkaj hus 27 och kräver enkel åtgärd med skyltning och dörrar. Extern post och paket kan levereras 
via centralförrådet. Väskor för labprover behöver lämnas och hämtas via hus 17. Kräver viss 
anpassning vid angöring. 
Den kortsiktiga lösningen innebär en ökad säkerhetsrisk pga. ökat antal truckar och personal i 
kulverten i aktuellt område och ställer höga krav på arbetssätt, försiktighet och rutiner. Arbetet med 
”säker kulvert” kan avhjälpa vissa av dessa risker såsom rutiner för att kulvertsystemet inte används 
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som uppställningsplatser. Det är angeläget att förstudie gällande utbyggnad av centralförrådet, arkiv 
och sterilförråd startas inom kort. 

Ytor  

Ny placering transportenheten, hus 27 och 28   

Plan 1; ombyggnation ca 695 m2 

Plan 2; nybyggnation ca 220 m2, ombyggnation ca 335/670 m2 beroende på alternativ 

Ny-, om- och tillbyggnad för onkologi och strålningsbehandling, hus 12 och 38  
Plan 1; nybyggnation ca 1 200 m2 

Plan 2; nybyggnation ca 1200 m2, ombyggnation ca 250 m2 

Plan 3; nybyggnation ca 1 000 m2, ombyggnation ca 210 m2 

Plan 4; nybyggnation ca 1 155 m2    
Plan 5; nybyggnation ca 470 m2 

Teknisk försörjning 

EL 

Elförsörjningen fördelas på Övrig last (ÖL), Viktig last (VL) och Mycket viktig last (MVL). Nya 
centraler för samtliga kraftslag placeras på respektive våningsplan. Huvudledningar förläggs via 
skilda vägar för att få redundans. Nya ställverk för ÖL- och VLkraft samt UPS för MVL installeras 
och placeras på plan 1. Belysning utförs i huvudsak med infällda LED-armaturer. Belysningsstyrning 
utförs med närvarostyrning och frånvarostyrning samt ljusreglering. Utbyggnation av HSP inom hus 
03. Rörpost anslutes till befintligt system. 

Medicinsk gas 

Nyinstallation av IVA-skenor och ventillådor. 

Värme 

Nytt värmesystem. Uppvärmning sker med hjälp av vattenburet värmesystem och radiatorer och 
systemet ansluts till befintlig försörjning på plan 1 i hus 48. Värmeapparater förses med elektriskt 
ställdon som i sekvens reglerar rumstemperatur via systemet för ventilation. 

Kyla 

Kylförsörjning till byggnaden kommer ske via anslutning till befintligt centralkylsystem i hus 48. Via 
närvaro- och temperaturgivare regleras innetemperatur för varje rum genom luftflödesreglering. 
Kylrör anslutes till kylbatterier i ventilationsaggregat. 

Ventilation 

Byggnaden förses med eget FTX system med VVX för värmeåtervinning ur frånluften. Lokalerna 
betjänas av VAV system med kyld tilluft med styrning och reglering av luftflöde till rum genom 
närvaro och temperatur.  
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Hiss 

Två nya hissar mellan plan 2 och 4 för redundans i ny entré. Befintlig hiss hus 14 ersätts med ny 
sänghiss mellan plan 1 och 5 med kommunikation med hus 48 och sjukhusets vårdavdelningar i alla 
plan. Ny hiss i hus 27 mellan plan 1 och 2.  

Brand/Säkerhet 

Brand- och utrymningslarm utförs i ett heltäckande utförande inklusive sprinklersystem. 
Passagesystem enligt gällande riktlinjer. 

IT 

Heltäckande trådlöst och trådbundet datanätverk samt medicintekniskt datanät för anslutning av 
medicintekniskt utrustning.  

Telefoni 

Rikstelefoni samt IP-DECT telefoni heltäckande i datanätverket. 

Genomförande  

Etapp 1 - Om- och tillbyggnad av ersättningslokaler för transportenheten inklusive nya flöden för         
olika typer av gods  

Etapp 2 - Rivning av hus 14, utbyggnad av hus 03  
Etapp 3 - Nybyggnad hus 38, ombyggnad av viss yta hus 12 

Organisation förstudie  

Regionservice 

Iréne Brodell, fastighetschef 
Thomas Karlsson, byggchef, ombud 
Susanna Köhlin, funktionsplanerare 
Mats Arvidsson, byggprojektledare 
Stefan Westblom, tekniksakkunnig VVS, energistrateg 
Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El 
Nermina Imsirovic, verksamhetschef Logistik 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Annkristin Svensbergh, sjukhuschef 
Magnus Lagerlund, verksamhetschef 

Externa konsulter; 
Anders Thor, Arkitekt, ATRIO 
Anders Bäckström, konstruktör, WSP 

Tidplan för genomförande efter Inriktningsbeslut av Regionfullmäktige 

Program och projektering    22 månader 
Genomförandebeslut av Regionstyrelsen       
Tomställning  och rivning av hus 14       6 månader 
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Entreprenadupphandling och byggproduktion    32 månader 
Total genomförandetid     60 månader 

Ekonomi 

Fastvärde 2019 års prisnivå 

Byggproduktion beräknas till 250 Mkr, verksamhetsutrustning till 12 Mkr samt konstnärlig 
utsmyckning till 2 Mkr.  
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 13 Mkr/år. Övriga driftkostnader kommer att beräknas under 
program- och projekteringsskedet.  
Accelerator inklusive diverse tillbehör (ca 35 Mkr) och PET-CT (ca 25 Mkr) finansieras inom Hälso- 
och sjukvårdsförvaltningens investeringsram. 

Löpvärde  

Byggbranschens konjunktur och regional löneutveckling ligger som grund för uppräkning med 3 % 
per år avseende byggproduktion medan 2 % uppräkning bedöms för verksamhetsutrustning och 
konstnärlig gestaltning. 

Risker 

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena.  
De identifierade riskerna har graderats efter sannolikhet och konsekvens: 

1. Projektstart är direkt avgörande för framtagen tidplan. Om rehabbassängen inte kan stängas 
Q3 2021 kommer projektet att förskjutas.  

2. Grundläggningsarbete, pålning kan endast utföras vissa tider på dygnet, risk för försening mot 
tidplan.  

Åtgärder för att hantera dessa risker: 
1. Behov och omfattning av en rehabbassäng i Kalmar hanteras inte i denna förstudie.  
2. Tidplan och kalkyl är upprättad utifrån tidigare erfarenheter från byggnation av hus 12  

Uppföljning 

Rapportering i stora projekt sker regelbundet till byggchef. 
Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband 
med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering. 

Ärendets beredning 

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
 
Datum: 2019-08-18 
Handläggare: Susanna Köhlin (funktionsplanerare), Mats Arvidsson  (projektledare) 
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Bilagor 

1. Onkologi-strålningsfysik 
2. Transportenheten evakuering 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 203 Ärendenummer RS 2019/929

Ombyggnad för familjecentral i Vimmerby

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

Bakgrund
Vid årsskiftet 2019/2020 är det endast Vimmerby av länets kommuner som 
inte har någon familjecentral etablerad. Region Kalmar län har som 
målsättning att alla länets kommuner ska ha minst en familjecentral. 
Med framtaget ombyggnadsförslag tillskapas en familjecentral inom 
fastigheten Svanen 3 i Vimmerby. I hus 02 skapas en familjecentral 
innehållande mödravård, barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst. 
Inom familjecentralen kommer flera olika yrkeskategorier arbeta 
tillsammans kring barnfamiljen. Med inriktning på förebyggande arbete 
bedrivs en hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande 
verksamhet.
I 2019 års prisnivå beräknas byggproduktion till 21,5 Mkr, verksamhets- 
utrustning till 1,9 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 215 tkr.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till ca 110 tkr/år medan övriga 
driftkostnader beräknas förbli oförändrade.
Indexuppräkning beräknas med 3 procent per år avseende byggproduktion 
medan 2 procent uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och 
konstnärlig gestaltning.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 september 2019
2. Underlag-Inriktningsbeslut FC Vimmerby 
3. Bilaga 1 Planritningar
4. Bilaga 2 Etappindelning
5. Bilaga 3 Areafördelning nyttjare



Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se
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Strömgatan 13
391 26 Kalmar
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-09-24

Ärendenummer 
RS 2019/929

Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

Regionfullmäktige

Ombyggnad för familjecentral i Vimmerby

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

Bakgrund
Vid årsskiftet 2019/2020 är det endast Vimmerby av länets kommuner som 
inte har någon familjecentral etablerad. Region Kalmar län har som 
målsättning att alla länets kommuner ska ha minst en familjecentral. 
Med framtaget ombyggnadsförslag tillskapas en familjecentral inom 
fastigheten Svanen 3 i Vimmerby. I hus 02 skapas en familjecentral 
innehållande mödravård, barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst. 
Inom familjecentralen kommer flera olika yrkeskategorier arbeta 
tillsammans kring barnfamiljen. Med inriktning på förebyggande arbete 
bedrivs en hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande 
verksamhet.
I 2019 års prisnivå beräknas byggproduktion till 21,5 Mkr, verksamhets- 
utrustning till 1,9 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 215 tkr.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till ca 110 tkr/år medan övriga 
driftkostnader beräknas förbli oförändrade.
Indexuppräkning beräknas med 3% per år avseende byggproduktion medan 
2 % uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och konstnärlig 
gestaltning.

Martin Olsson
Förvaltningschef                        
Regionservice

Iréne Brodell
basenhetschef
Bygg- och förvaltarenheten
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Underlag för Inriktningsbeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

D276 Svanen 3  840102  2019-06-03 2019-08-30 

Sammanfattning 

Efter genomförd förstudie föreslås Region Kalmar län investera totalt 23,6  Mkr för att tillskapa en 
familjecentral inom fastigheten Svanen 3 i Vimmerby. 
Med framtaget förslag avseende ombyggnad av befintliga lokaler i hus 02 skapas en familjecentral 
innehållande mödravård, barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst. Inom familjecentralen 
kommer flera olika yrkeskategorier arbeta tillsammans kring barnfamiljen. Med inriktning på 
förebyggande arbete bedrivs en hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och stödjande 
verksamhet. 

Mål och syfte 

Projektets mål är att: 
 skapa ändamålsenliga lokaler för den verksamhet som bedrivs inom en familjecentral   
 skapa lokaler som upplevs som varma och välkomnande, samt signalerar öppenhet och 

tillgänglighet  
 ombyggnationen genomförs med fokus på hållbarhet och omsorg om miljön 

Bakgrund 

Vid årsskiftet 2019/2020 är det endast Vimmerby av länets kommuner som inte har någon 
familjecentral etablerad. Region Kalmar län har som målsättning att alla länets kommuner ska ha 
minst en familjecentral.  

Familjecentral 

En familjecentrals mål är att sammanföra verksamheter som tillsammans utvecklar arbetsformer för 
att stärka barnfamiljers nätverk, bredda föräldrautbildningen och samordna stödet till barnfamiljer. 
En mötesplats där föräldrar och barn kan träffas och utbyta erfarenheter samt en plats för alla 
oberoende av ekonomiska förutsättningar, kulturtillhörighet, etnicitet etc. Då en familjecentral är en 
fysiskt sammanhållen verksamhet med mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och 
socialtjänst under samma tak skapas samarbetsvinster och en ökad förmåga att upptäcka och 
tillgodose behov hos barnfamiljer. Närheten till varandra skapar snabba, enkla vägar och personalen 
som samverkar kompletterar varandras olika kompetenser och möjliggör att helheten blir mer än 
summan av delarna. Genom familjecentralerna byggs en struktur för att stärka kända friskfaktorer för 
de yngre barnen. 

Barnhälsovård 

Inom en barnhälsovårdsmottagning bedrivs hälsovård för förskolebarn. Här erbjuds 
mottagningsverksamhet i form av hälsobesök till områdets familjer med barn 0 – 6 år. För att uppnå 
målen behöver insatserna aktivt erbjudas till alla barn. Till barn och föräldrar med särskilda behov 
krävs riktade förstärkta insatser och till barn som löper högre risk att drabbas av ohälsa krävs 
hälsoövervakning och individuellt utformad hjälp. Teamarbete, där läkarens, sjuksköterskans och 
psykologens kompetenser kompletterar varandra, ger goda förutsättningar för att nå uppsatta mål.  
Det föds årligen ca 170 barn i området. Under 2018 genomfördes drygt 3 000 besök till sjuksköterska 
och knappt 700 besök till läkare inom barnhälsovården i Vimmerby.  
Barnhälsovården är idag placerad i hus 02, d v s i den byggnad som föreslås byggas om. 
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Mödrahälsovård/Ungdomsmottagning 

Mödrahälsovården har en central roll för kvinnor och familjers hälsa genom att tillhandahålla 
rådgivning och insatser inom sexuell och reproduktiv hälsa. Mödrahälsovårdens uppdrag är att 
genom främjande och förebyggande insatser samt identifiering av risker för ohälsa, bidra till god 
sexuell och reproduktiv hälsa samt att minimera risker och sjuklighet för kvinnor och barn under 
graviditet, förlossning och spädbarnstid.  
Ungdomsmottagningen är ofta den första plats där ungdomar söker hjälp på egen hand. För många 
kan det räcka med ett enstaka besök för att få svar på frågor och bekräftelse kring den egna 
utvecklingen. Andra behöver regelbunden kontakt under lång tid. Ungdomsmottagningen bedriver ett 
brett förebyggande arbete, är lättillgänglig och har ett bra och respektfullt bemötande av de unga. De 
individuella kontakterna bygger på frivillighet och grundsynen hos personalen utgår ifrån ett 
salutogent, det vill säga ett hälsofrämjande och icke sjukdomsinriktat, perspektiv. Arbetet består av 
samtal, undersökning, behandling, gruppverksamhet samt utåtriktat arbete. 
Mödrahälsovården/ungdomsmottagningen är i dag lokaliserad i hus 04. 

Öppen förskola 

Öppen förskola är en öppen verksamhet som i regel drivs av kommunen. Besökarna är inte inskrivna, 
utan väljer själva när och hur ofta de vill delta. Öppen förskola ska verka som en kompletterande 
förskoleverksamhet riktad till barn som inte är inskrivna i förskolan samt till föräldrar, 
dagbarnvårdare eller andra vuxna som har ansvar för barnet. Verksamheten är kostnadsfri och har 
bland annat pedagogisk verksamhet riktad till barn från 0-5 år. Den vuxne är delaktig i verksamheten 
och har ansvar för sitt barn. Lokaler inom den öppna förskolan ska stödja ett arbetssätt vars inriktning 
är att ge råd och stöd. Verksamhetens arbetssätt ska bidra till att de demokratiska värden som vårt 
samhälle vilar på förankras hos barnen. 

Förslag 

Med framtaget förslag skapas en mötesplats för familjer där basen är den allmänna mödra- och 
barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan och socialtjänsten.  
Familjecentralens läge i staden och inom fastigheten Svanen 3 är mycket bra och lättillgängligt både 
till fots, med bil och via kollektivt färdmedel. Familjecentralen får en egen entré som är vänd mot 
innergården och i stort sett är fri från trafik då utvändiga flöden för gods, avfall och 
ambulanstransporter riktas mot andra entréer inom fastigheten. Innergården har en mindre grönyta 
med uppvuxna buskar och träd som bedöms ge ett mervärde åt verksamheten. I anslutning till 
familjecentralens entré kommer utvändigt barnvagnsgarage att uppföras. 
Placering vid hälsocentralen innebär att vissa befintliga och nya funktioner kan samnyttjas. Framtaget 
förslag är yt- och kostnadseffektivt och innebär att lokaler som idag har låg nyttjandegrad blir 
betydligt bättre nyttjade. Inom befintliga ytor kan därför nya verksamheter lokaliseras.  
Inom fastigheten Svanen 3 finns till viss del tomställda lokaler som efter ombyggnationen motsvarar 
verksamhetens behov. För att skapa plats för familjecentralen flyttas distriktssköterskemottagningen 
inom hus 02 och ersättningslokal för hälsocentralens personalrum skapas. Befintligt personalgym 
flyttas och får en ny placering i källaren. Familjecentralen får ett eget personalrum. Mellan 
familjecentralen och distriktssköterskemottagningen placeras konferens- och grupprum som kan 
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nyttjas av samtliga enheter i hus 02. Omklädningsrum för familjecentralens personal kan inrymmas i 
befintliga omklädningsrum i hus 01. 
Mödravården lämnar sina nuvarande lokaler i hus 04. Byggnaden är i dåligt skick; den uppfyller ej 
tillgänglighetskrav och har höga årliga driftskostnader.  

Ytor  

Total ombyggnadsyta är ca 1 185 m², varav ca 700 m² utgör en familjecentral, 375 m² omdisponering 
inom hälsocentralen och 110 m² omdisponering från konferensrum till personalytor. 

Etappindelning 

Ombyggnationen genomförs i tre etapper: 
1. Nytt personalrum och personalgym 
2. Lokaler för distriktssköterskemottagning, mödrahälsovården samt övriga enheter inom 

hälsocentralen 
3. Lokaler för barnhälsovården, öppna förskolan och socialtjänsten 

Genomförandet av etapperna kräver att barnhälsovården evakurers under genomförandet av etapp 2 
och 3 och psykolog, sekreterare och sjuksköterska Tele Q under etapp 2. 

Teknik och byggsystem  

Byggnaden (hus 02 ) är från 1970 och har sedan dess inte genomgått någon ombyggnad eller större 
renovering. 
För att säkerställa en optimal in och utvändig standard i den befintliga byggnaden erfordras en total 
renovering och utbyte av många ingående delar i syfte att verksamhet ska kunna bedrivas 
problemfritt under en lång tid framöver. Flera tekniska system behöver uppgraderas och 
effektiviseras för att säkerställa systemens livslängd samt minska energianvändningen och därmed 
sänka den årliga driftkostnaden. 
För att förbättra inneklimatet sommartid planeras ny kylutrustning betjänande hela familjecentralen 
och övriga ingående ytor i hus 02. 

Organisation förstudie 

Regionservice 

Iréne Brodell, fastighetschef 
Thomas Karlsson, byggchef, ombud 
Maja Andersson, funktionsplanerare 
Johan Lennartsson, fastighetsförvaltare 
Tina Gardelin , byggprojektledare 
Stefan Westblom, tekniksakkunnig VVS, energistrateg 
Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El 

Primärvårdsförvaltningen 

Patrik Glasberg, biträdande förvaltningschef 
Camilla Ljungdahl, basenhetschef Vimmerby hälsocentral 
Ann-Charlotte Jonsson, basenhetschef barnhälsovården 
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Underlag för Inriktningsbeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

D276 Svanen 3  840102  2019-06-03 2019-08-30 

Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen 
Eva Wester, basenhetschef mödrahälsovården 

Representanter från Vimmerby kommun 

Externa konsulter 

Olle Utterback, Atrio arkitekter 

Tidplan för genomförandet efter Inriktningsbeslut av Regionfullmäktige 

Program och projektering            5-6 månader 
Genomförandebeslut av Regionstyrelsen  
Entreprenadupphandling och byggproduktion         19-20 månader 

Ekonomi 

Fastvärde 2019 års prisnivå 

Byggproduktion beräknas till 21,5 Mkr, verksamhetsutrustning till 1,9 Mkr samt konstnärlig 
utsmyckning till 215 Tkr. 
Vimmerby kommun har ställt sig positiva till presenterade hyresvillkor, 600 tkr/år, hyrestid 20 år. 
Kapitaltjänstkostnader beräknas till ca 110 tkr/år medan övriga driftkostnader beräknas förbli 
oförändrade. 

Löpvärde t.o.m. år 2022 

Byggbranschens konjunktur och regional löneutveckling ligger som grund för uppräkning med 3% 
per år avseende byggproduktion medan 2 % uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och 
konstnärlig gestaltning. 

Risker 

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena.  
De identifierade riskerna har graderats efter sannolikhet och konsekvens: 

1. Extern hyresgäst vill ej fullfölja medverkan 
 

 Åtgärder för att hantera dessa risker: 
1. Innan byggskede inleds tecknas ett bindande hyreskontrakt med hyresgästen 

Uppföljning 

Rapportering sker regelbundet till byggchef. 
Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband 
med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering. 
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Underlag för Inriktningsbeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

D276 Svanen 3  840102  2019-06-03 2019-08-30 

Ärendets beredning 

Regionservice Bygg- och förvaltarenheten har berett ärendet tillsammans med Primärvårds-
förvaltningen och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
Datum: 2019-08-30 
Handläggare: Maja Andersson (funktionsplanerare), Johan Lennartsson (fastighetsförvaltare), Tina 
Gardelin (projektledare) 

Bilagor 

1. Planritningar 
2. Etappindelning 
3. Areafördelning nyttjare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 204 Ärendenummer RS 2019/930

Nybyggnation för ambulansstation i Virserum

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

Bakgrund
Inom befintlig fastighet, Länsmannen 25, bedriver regionen mycket 
begränsad verksamhet. Nyttjandet av lokalerna är mycket lågt med en 
avsevärd yta tomställd och underhållsbehovet är stort. Ambulansstationens 
lokalbehov uppgår endast till 10 procent av byggnadens totala yta på 2 300 
m². Ambulanshallen är inte anpassad för dagens höga ambulansfordon. Med 
befintlig fordonsflotta bedöms stationen i Virserum kunna förses med 
ambulans av äldre, lägre modell under ett mycket begränsat antal år 
framöver. Att på fastigheten Länsmannen 25 bygga ett nytt ambulansgarage 
bedöms inte vara något rimligt alternativ. 
Genomförd förstudie omfattar förvärv av fastigheten Fasaden 4 där en ny 
byggnad uppförs. Med framtaget förslag skapas en modern och 
ändamålsenlig ambulansstation med flexibla lokaler anpassade för 
verksamhetens behov. Fastigheten har ett strategiskt bra läge för en 
ambulansstation.
I 2019 års prisnivå beräknas byggproduktion till 14,8 Mkr, verksamhets-
utrustning till 0,5 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 0,14 Mkr. 
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 700 tkr/år. Övriga driftkostnader 
kommer att beräknas under program- och projekteringsskedet. 
Indexuppräkning beräknas med 3 procent per år avseende byggproduktion 
medan 2 procent uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och 
konstnärlig gestaltning.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 september 2019
2. Underlag för inriktningsbeslut daterad 30 augusti 2019
3. Bilaga 1 Situationsplan
4. Bilaga 2 Fastighetskarta Fasaden 4
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-09-24

Ärendenummer 
RS 2019/930

Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

Regionfullmäktige

Nybyggnation för ambulansstation i Virserum

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

Bakgrund
Inom befintlig fastighet, Länsmannen 25, bedriver regionen mycket 
begränsad verksamhet. Nyttjandet av lokalerna är mycket lågt med en 
avsevärd yta tomställd och underhållsbehovet är stort. Ambulansstationens 
lokalbehov uppgår endast till 10 % av byggnadens totala yta på 2 300 m². 
Ambulanshallen är inte anpassad för dagens höga ambulansfordon. Med 
befintlig fordonsflotta bedöms stationen i Virserum kunna förses med 
ambulans av äldre, lägre modell under ett mycket begränsat antal år 
framöver. Att på fastigheten Länsmannen 25 bygga ett nytt ambulansgarage 
bedöms inte vara något rimligt alternativ. 
Genomförd förstudie omfattar förvärv av fastigheten Fasaden 4 där en ny 
byggnad uppförs. Med framtaget förslag skapas en modern och 
ändamålsenlig ambulansstation med flexibla lokaler anpassade för 
verksamhetens behov. Fastigheten har ett strategiskt bra läge för en 
ambulansstation.
I 2019 års prisnivå beräknas byggproduktion till 14,8 Mkr, verksamhets-
utrustning till 0,5 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 0,14 Mkr. 
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 700 tkr/år. Övriga driftkostnader 
kommer att beräknas under program- och projekteringsskedet. 
Indexuppräkning beräknas med 3% per år avseende byggproduktion medan 
2 % uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och konstnärlig 
gestaltning.

Martin Olsson
förvaltningschef                         
Regionservice

Iréne Brodell
basenhetschef
Bygg- och förvaltarenheten
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Underlag för Inriktningsbeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

D266 Del av Fasaden 4  0  2019-07-02 2019-08-30 

Sammanfattning 

Efter genomförd förstudie föreslås Region Kalmar län investera totalt 15,3 Mkr i nybyggnad av en 
ambulansstation inom del av fastigheten Fasaden 4 i Virserum, Hultsfreds kommun. 
Med framtaget förslag skapas en modern och ändamålsenlig ambulansstation med flexibla lokaler 
anpassade för verksamhetens behov.     

Mål och syfte 

 skapa hållbara, funktionella och flexibla lokaler  
 skapa lokaler som främjar god arbetsmiljö 
 minska inställelsetiden 

Bakgrund 

Underhållsbehovet för byggnad belägen inom fastigheten Länsmannen 25 är mycket stort och 
byggnaden är en av regionens sämsta ur energiperspektiv. Dessutom är nyttjandet av lokalerna 
mycket lågt med en avsevärd yta tomställd. 
Ambulansstationens lokalbehov uppgår endast till 10 % av byggnadens totala yta på 2 300 m². 
Folktandvården har sedan tidigare flyttat. Rehabverksamheten bedrivs endast på måndagar (stängd 
under sommaren) och övrig tid hänvisas patienterna till mottagningen i Hultsfred. Primärvården 
bedriver BHV-läkarmottagning i 1-2 rum en gång i månaden. Övriga tider hänvisas 
patienter/besökare till familjecentralen i Hultsfred. Den huvudsakliga verksamheten inom fastigheten 
bedrivs av två privata läkare som ingår i Hälsoval. Region Kalmar län har en mycket liten hyresintäkt 
för dessa uthyrningar.  
Ambulansverksamheten har en ambulanshall (med plats för två fordon), dagrum, expedition mm på 
plan 1,  jourrummen är placerade på plan 2. Ambulanshallen är inte anpassad för dagens höga 
ambulansfordon. Med befintlig fordonsflotta bedöms stationen i Virserum kunna förses med 
ambulans av äldre, lägre modell under ett mycket begränsat antal år framöver.   
Jourrummen är placerade på andra våningen och vägen ner till ambulansgaraget på första våningen är 
lång och omständlig och påverkar inställelsetiden negativt.  
Utryckningsvägen från dagens ambulansstation är trafikfarlig. Vid utfart från garaget hamnar man i 
princip omedelbart på den trafikerade gatan Länsmansgatan.  
Under 2017 utreddes ambulansverksamhetens placering inom Hultsfreds kommun. Ett alternativ med 
endast en station, större och mera centralt belägen, studerades då en placering i Målilla övervägdes. 
Utredningen resulterade i ställningstagandet att ambulansverksamheten även fortsättningsvis ska vara  
stationerade på orterna Hultsfred och Virserum. 
Att på fastigheten Länsmannen 25 bygga ett nytt ambulansgarage med erforderlig takhöjd är 
komplicerat och förenat med en orimligt hög kostnad. Bedömningen är att en om-, till- eller 
nybyggnation inom befintlig fastighet inte är något rimligt alternativ. Ett fördelaktigare alternativ är 
att ersätta befintlig ambulansstation med en nybyggnation på en mer strategisk plats och avyttra 
fastigheten Länsmannen 25.  Övrig verksamhet som Region Kalmar län bedriver i byggnaden 
koncentreras till Hultsfred alternativt i förhyrda, av för verksamheten, lämpliga lokaler.  
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Underlag för Inriktningsbeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

D266 Del av Fasaden 4  0  2019-07-02 2019-08-30 

Förutsättningar 

I dialog med Hultsfreds kommun har ett antal tomtalternativ studerats. Ett förvärv av fastigheten 
Fasaden 4 är det av alternativen som bedöms som det mest optimala. Fastigheten har ett strategiskt 
bra läge för en ambulansstation då man snabbt kan ta sig ut på Målillavägen och därifrån vidare 
antingen inom Virserums tätort eller vidare på riksväg 23. Fastigheten är belägen i norra delen av 
Virserum med adress Krokvägen 2, strax öster om riksväg 23, även kallad Målillavägen.  
Området där fastigheten är belägen är huvudsakligen av industriområdeskaraktär. Fastigheten är 
planlagd för industri/handel men ingen ändring av detaljplanen krävs då byggnation av en 
ambulansstation är planenlig och ryms inom befintlig byggrätt.  
Hela fastigheten Fasaden 4 krävs inte för byggnation av en ambulansstation. Hultsfreds kommun har 
presenterat ett förslag på avstyckning, markarealen på den avstyckade delen uppgår till ca 2 532 m².  

Förslag 

Byggnaden omfattar ca 300 m², en kombinerad garagedel med tvättmöjligheter, två jourrum, en 
expedition, ett kombinerat dagrum och mötesrum, RWC, tvättstuga, rum för larmställsomklädning 
och omklädningsrum.  

Teknisk försörjning  

VA- och vattenförsörjning via anslutning till befintliga nät.  
En borrad bergvärmepump installeras som via borrhålssystemet producerar värme under den kalla 
årstiden och kyla på sommaren. Varmvatten beredes via elektriska beredare. En solcellsanläggning 
för egenproduktion av fastighetsel installeras.  
Ur hållbarhets- och ekonomisynpunkt eftersträvas systemlösning som har liten påverkan på miljön 
och som ger god driftsekonomi. Energiförbrukningen kommer uppfylla Region Kalmar läns krav på 
låg energianvändning, max 50 kWh/m² (exklusive verksamhetsdel).  
El-försörjning sker via anslutning till befintligt nät. Intag för mobilt reservelverk anpassas för att 
klara hela byggnadens försörjning. Mindre UPS-anläggning för avbrottsfri kraft. 
Belysning med LED-armaturer och anpassad styrning.  
Byggnaden förses med ett heltäckande: 

 brand- och utryckningslarm. 
 trådlöst och trådbundet datanätverk. Fiber för inkommande media. 
 mobilt fastighetsnät (MFN) för telefoni. 
 RAKEL-system för talkommunikation samt för styrning av portar. 

Organisation förstudie.  

Regionservice, Bygg- och förvaltarenheten 

Iréne Brodell, fastighetschef 
Thomas Karlsson, byggchef, ombud 
Johan Lennartsson, fastighetsförvaltare 
Stefan Westblom, energistrateg 
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Underlag för Inriktningsbeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

D266 Del av Fasaden 4  0  2019-07-02 2019-08-30 

Alf Stenfelt, funktionsplanerare 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Jonas Löf,  basenhetschef ambulanssjukvården 
Andreas Gabrielsson, ambulanschef 

Tidplan 

Förstudie juni 2018- augusti 2019 
Beredning av Investeringsråd 15 augusti 2019 
Inriktningsbeslut av Regionfullmäktige 19-20 november 2019 
Programarbete januari- april 2020 
Genomförandebeslut av Regionfullmäktige augusti 2020 
Entreprenadupphandling augusti-september 2020 
Projektering oktober 2020 - januari 2021 
Byggproduktion januari 2021 - december 2021 
Inflyttning/driftsättning januari -februari 2022 

Ekonomi 

Fastvärde 2019 års prisnivå 

Byggproduktion beräknas till 14,8 Mkr, verksamhetsutrustning till 0,5 Mkr samt konstnärlig 
utsmyckning till 0,14 Mkr.  
Köpeskilling för den blivande fastigheten uppgår till 126 600 kr, därutöver tillkommer ev. 
stämpelskatt och lagfartsavgift. 
Anslutningsavgift för vatten och avlopp uppgår preliminärt till 400 000 kr, anslutningsavgift för el  
ca 40 000 kr och fiberinstallation ca 40 000 kr. 
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 700 000 kr/år. Övriga driftkostnader kommer att beräknas under 
program- och projekteringsskedet.  

Löpvärde t.o.m. år 2022 

Byggbranschens konjunktur och regional löneutveckling ligger som grund för uppräkning med 3% 
per år avseende byggproduktion medan 2 % uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och 
konstnärlig gestaltning. 

Risker 

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena.  
De identifierade riskerna har graderats efter sannolikhet och konsekvens: 

1. Markförhållanden 
Åtgärder för att hantera dessa risker: 

1. Geoundersökning genomförs under programskede 
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Underlag för Inriktningsbeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

D266 Del av Fasaden 4  0  2019-07-02 2019-08-30 

Rapportering i stora projekt sker regelbundet till byggchef. 
Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband 
med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering. 

Ärendets beredning 

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
 
Datum: 2019-08-30 
Handläggare: Alf Stenfelt (funktionsplanerare), Johan Lennartsson (fastighetsförvaltare)  

Bilagor 

1. Situationsplan 
2. Fastighetskarta Fasaden 4, del av 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 205 Ärendenummer RS 2019/934

Ombyggnation för neonatalenheten Västerviks sjukhus

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra ombyggnation enligt framtaget underlag.

Bakgrund
Barn som föds för tidigt är en av sjukhusens mest infektionskänsliga 
patientgrupp. Under de senaste åren har en ökning av multiresistenta 
bakteriestammar skett på landets nyföddhetsavdelningar. Lokaler är 
tillsammans med ett aktivt hygienarbete mycket viktiga faktorer för en 
patientsäker neonatalvård. Med nya lokaler som utformas utifrån 
evidensbaserad design och patientnära vård finns möjlighet att skapa en 
neonatalvård som uppfyller alla krav. Den familjefokuserade vården innebär 
att alla föräldrar ska ha möjlighet att bo med sitt barn under hela 
neonatalvårdsperioden. 
Framtaget förslag avseende ombyggnad av hus 07 förbättrar vårdmiljön för 
neonatalverksamheten vid Västerviks sjukhus. Möjligheten att skapa nya 
vårdplatser sker genom att använda yta från den angränsande 
barnavdelningen. Ombyggnadsförslaget stödjer effektiva vårdprocesser, 
personcentrerad vård och främjar god arbetsmiljö.  
I 2019 års prisnivå beräknas byggproduktion till 25,2  Mkr, verksamhets-
utrustning till 5,7 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 0,25 Mkr.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 2 Mkr/år medan övriga driftkostnader 
beräknas förbli oförändrade.
Indexuppräkning beräknas med 3 procent per år avseende byggproduktion 
medan 2 procent uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och 
konstnärlig gestaltning.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2019
2. Underlag Genomförandebeslut NEO Västervik  
3. Bilaga 1, plan 4
4. Bilaga 2, etapp plan 7
5. Bilaga 3, etapp plan 6
6. Bilaga 4, etapp plan 4



Region Kalmar län
Webbplats
regionkalmar.se

E-post
region@regionkalmar.se

Organisationsnr
232100-0073

Postadress
Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-09-25

Ärendenummer 
RS 2019/934

Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

Regionfullmäktige

Ombyggnation för neonatalenheten Västerviks sjukhus

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra ombyggnation enligt framtaget underlag.

Bakgrund
Barn som föds för tidigt är en av sjukhusens mest infektionskänsliga 
patientgrupp. Under de senaste åren har en ökning av multiresistenta 
bakteriestammar skett på landets nyföddhetsavdelningar. Lokaler är 
tillsammans med ett aktivt hygienarbete mycket viktiga faktorer för en 
patientsäker neonatalvård. Med nya lokaler som utformas utifrån 
evidensbaserad design och patientnära vård finns möjlighet att skapa en 
neonatalvård som uppfyller alla krav. Den familjefokuserade vården innebär 
att alla föräldrar ska ha möjlighet att bo med sitt barn under hela 
neonatalvårdsperioden. 
Framtaget förslag avseende ombyggnad av hus 07 förbättrar vårdmiljön för 
neonatalverksamheten vid Västerviks sjukhus. Möjligheten att skapa nya 
vårdplatser sker genom att använda yta från den angränsande 
barnavdelningen. Ombyggnadsförslaget stödjer effektiva vårdprocesser, 
personcentrerad vård och främjar god arbetsmiljö.  
I 2019 års prisnivå beräknas byggproduktion till 25,2  Mkr, verksamhets-
utrustning till 5,7 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 0,25 Mkr.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 2 Mkr/år medan övriga driftkostnader 
beräknas förbli oförändrade.
Indexuppräkning beräknas med 3% per år avseende byggproduktion medan 
2 % uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och konstnärlig 
gestaltning.

Martin Olsson
förvaltningschef                          
Regionservice

Iréne Brodell
basenhetschef
Bygg- och förvaltarenheten



Region Kalmar län
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Bilagor
1. Underlag Genomförandebeslut NEO Västervik  
2. Bilaga 1, plan 4
3. Bilaga 2, etapp plan 7
4. Bilaga 3, etapp plan 6
5. Bilaga 4, etapp plan 4
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Ombyggnad för Neonatal, hus 07, Västerviks sjukhus   

 

 
 
   

http://www.google.se/imgres?imgurl=http://www.visualphotos.com/photo/1x3747235/premature_baby_neonatal_care_view_of_a_premature_baby_in_an_incubator_in_the_neonatal_unit_of_a__P4197.jpg&imgrefurl=http://www.visualphotos.com/image/1x3747235/premature_baby_neonatal_care_view_of_a_premature&h=490&w=700&tbnid=Udr-IQFAohwNpM:&zoom=1&docid=9IZTSRtGM8COSM&ei=LQiQVMybNcvzasKogcAP&tbm=isch&ved=0CGMQMyg9MD0&iact=rc&uact=3&dur=1736&page=5&start=53&ndsp=16


 
   

Regionservice 
Bygg- och förvaltarenheten 
 
 

 
 
 
   
 
 
 
 

2 (6) 

Underlag för Genomförandebeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

D242 Läkaren 9  830107  2019-08-06 2019-08-30 

Sammanfattning 

Efter genomfört programarbete föreslås Region Kalmar län investera totalt 31,15 Mkr i ombyggnad 
av lokaler för neonatal verksamhet inom fastigheten kv. Läkaren 9 i Västervik.  
Framtaget förslag avseende ombyggnad av hus 07 förbättrar vårdmiljön för neonatalverksamheten 
vid Västerviks sjukhus. Möjligheten att skapa nya vårdplatser sker genom att använda yta från den 
angränsande barnavdelningen. Ombyggnadsförslaget stödjer effektiva vårdprocesser, personcentrerad 
vård och främjar god arbetsmiljö. Förbättringen av neonatals lokaler i väntan på nybyggnad skapar 
moderna lokaler som understödjer ett arbetssätt med familjefokuserad omvårdnad. Ombyggnaden är 
att betrakta som en kortsiktig lösning på 10-15 år och behovet av nya lokaler för hela barnkliniken 
kvarstår.  

Mål och syfte 

 skapa moderna lokaler som understödjer ett arbetssätt med familjefokuserad 
omvårdnad. 

 skapa lokaler som är hållbara, ger möjlighet till god och säker vård samt 
minskar risken för VRI, vårdrelaterade infektioner. 

Bakgrund 

Under 2017 gav Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Regionservice i 
uppdrag att gemensamt genomföra programarbete avseende lokaler för neonatal verksamhet, hus 07 
Västerviks sjukhus. 
För tidigt födda barn är en av sjukhusens mest infektionskänsliga patientgrupp. Under de senaste åren 
har en ökning av multiresistenta bakteriestammar skett på landets nyföddhetsavdelningar. Lokaler är 
tillsammans med ett aktivt hygienarbete mycket viktiga faktorer för en patientsäker neonatalvård. 
Med nya lokaler som utformas utifrån evidensbaserad design och patientnära vård finns möjlighet att 
skapa en neonatalvård som uppfyller alla krav. Den familjefokuserade vården innebär att alla 
föräldrar ska ha möjlighet att bo med sitt barn under hela neonatalvårdsperioden. För att uppnå detta 
krävs omfattande ombyggnad av lokalerna vid sjukhuset i Västervik. Bristen på ändamålsenliga 
lokaler är den enskilt viktigaste riskfaktorn för sjukdomsfall av ESBL-bildande bakterier. Ur 
hygiensynpunkt behövs således nya, ändamålsenliga lokaler. En annan vinst med att bygga en-
patientrum är att ljudnivån minskar för varje enskilt barn. Med nya lokaler är det möjligt att reducera 
ljudnivåerna och anpassa ljuset och därmed minska stresspåverkan på barnet. Med lokaler som 
utformas utifrån evidensbaserad design och patientnära vård finns möjlighet att skapa en 
neonatalvård som uppfyller ställda mål. Den familjefokuserade vården ställer krav på lokaler som 
anpassats för familjen 
Lokalstrategiplanen för Västerviks sjukhus beskriver möjligheten att omvandla sjukhuset till en 
komplett ny och modern struktur med förutsättningar att bedriva god vård med nära samband. I 
denna plan ingår ny placering av samtliga verksamheter i hus 7. Med framtaget förslag avseende 
ombyggnad av hus 07 förbättras vårdmiljön för neonatalverksamheten vid Västerviks sjukhus i 
väntan på nybyggnad. 
På neonatalenheten vid Västerviks sjukhus finns idag 2 samvårdsrum och 3 IVA-platser. Platsen 
kring barnet är trång och många aktörer ska vistas där. Miljön runt barnet ska vara anpassad efter de 
små barnens speciella behov när det gäller belysning och akustik. Hänsyn behöver också tas till 
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Underlag för Genomförandebeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

D242 Läkaren 9  830107  2019-08-06 2019-08-30 

NIDCAP (utvecklingsstödjande omvårdnadsmetod för familjecentrerad och utvecklingsstödjande 
neonatalvård) så att vården kan utföras på ett bra sätt och att lokalerna understödjer detta.  
Idag saknas plats för anhöriga och hygienutrymmen. Vidare saknas isoleringsrum för infekterade 
och/eller infektionskänsliga barn och samtalsrum. Lokalerna är inte heller anpassade för 
rörelsehindrade personer. 

Förslag 

Ombyggnaden förbättrar vårdmiljön för neonatalverksamheten vid Västerviks sjukhus genom att 
använda yta från den angränsande barnavdelningen. Nya lokaler förväntas stödja effektiva 
vårdprocesser, personcentrerad vård och främja god arbetsmiljö. I väntan på en ny byggnad skapas 
moderna lokaler som understödjer ett arbetssätt med familjefokuserad omvårdnad. Lokalerna ger 
möjlighet till god och säker vård samt minskar risken för VRI, vårdrelaterade infektioner. Fyra 
samvårdsrum och 2+1 intensivvårdsplatser skapas inom en avgränsad neonatal enhet men med 
samband mot befintlig barnavdelning. De ombyggda lokalerna förväntas ge förbättrad patientmiljö 
genom att lokalerna möjliggör att hela familjen kan vårdas tillsammans med sitt nyfödda barn.    
Förslagen ombyggnad innebär en modern neonatalavdelning med dess funktioner. Här vårdas för 
tidigt födda och sjuka nyfödda barn. Vårdtiden varierar mellan ett dygn och flera månader. Barnen 
vårdas i kuvös eller säng och är ofta kopplade till övervakningsutrustning, CPAP, och ibland även 
ventilator. Intensivvård bedrivs inom enheten och tre intensivvårdsplatser finns. Avdelningen är 
utformad för intensivvård men även enpatientsrum för barnet och dess familj. Föräldrarna är 
närvarande hela/stora delar av dygnet och de som har sitt barn på intensivvårdsplats behöver 
utrymme för vila och återhämtning. Vårdrummen är anpassade för att rymma kuvös/säng, 
övervakningsutrustning och fåtölj samt säng för föräldrar. Totalt finns fyra samvårdsrum med eget 
hygienutrymme. För full flexibilitet och för att undvika omflyttning har familjen samma rum under 
hela vårdtiden oberoende av barnets tillstånd. Ett rum är utrustat med sluss för att kunna vårda 
infekterade barn. Personalens ytor är utformade för att stödja PNV, patientnärmre vård men även 
underlätta för olika bemanningsnivåer över dygnet. 

Teknisk försörjning 

I de delar som påverkas av ombyggnationen kommer planerat underhåll att utföras avseende 
belysning, avlopp samt ytskikt. Finansieras inom Regionservice ram för planerat underhåll. 
EL 

Elförsörjningen fördelas på Övrig last (ÖL), Viktig last (VL) och Mycket viktig last (MVL). Nya 
centraler för samtliga kraftslag placeras på avdelningen. Huvudledningar förläggs skilda vägar för att 
få redundas. Ny UPS för MVL installeras och placeras på plan 2. All belysning ska vara infälld och 
med LED-ljuskälla. Belysningsstyrning byggs upp med faspulskontroll samt närvarostyrning och 
frånvarostyrning samt ljusreglering. Dygnsrytmsbelysning installeras inom neonatala enheten. 

Medicinsk gas 

Nyinstallation av IVA-skenor och ventillådor. 
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Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 
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Värme 

Nytt värmesystem inom ombyggnadsytan kopplas till befintligt på plan 2. Uppvärmning sker med 
hjälp av vattenburet värmesystem och radiatorer och systemet ansluts till befintlig försörjning på plan 
2 i hus 7. Värmeapparater ska förses med elektriskt ställdon som i sekvens reglerar rumstemperatur 
via systemet för ventilation. 

Kyla 

Kylförsörjning till byggnaden ska ske via anslutning till befintligt centralkylsystem i hus 7.  
Kylning av lokaler sommartid sker genom avkylning av tilluft i luftbehandlingsaggregat.  

Ventilation 

Nytt aggregat. Tillbyggnad av nytt ventilationsrum, plan 7. Lokalerna ska förses med eget FTX 
system med VVX för värmeåtervinning ur frånluften. Lokalerna ska betjänas av VAV system med 
kyld tilluft med styrning och reglering av luftflöde till rum genom individuellt styrning via närvaro 
och temperatur.  

Hiss 

Inga åtgärder för hissar behövs. 

Brand/Säkerhet 

Befintligt brand- och utrymningslarm kompletteras i ett heltäckande utförande exklusive 
sprinklersystem.  

IT 

Heltäckande trådlöst och trådbundet datanätverk samt medicintekniskt datanät för anslutning av 
medicintekniskt utrustning.  

Telefoni 

Rikstelefoni samt DECT telefoni i datanätverket. 

Genomförande  

Ombyggnationen måste genomföras i etapper. Projektet förutsätter noggrann planering av 
genomförandet mellan projektledning, hygiensjuksköterska och verksamhetsrepresentanter. 
Förlossningsverksamhet som bedrivs i våningen under påverkas och kommer att vara delaktiga i 
planeringen och genomförandet.  
Evakuering planeras till ett vårdrum på barnavdelningen samt vid behov sjukhusets 
intensivvårdsavdelning alternativt vård vid Länssjukhuset i Kalmar. Begränsad verksamhet kan 
bedrivas i befintliga lokaler. Genomförandet kommer kräva att provisoriska väggar tätas och att 
verksamheten skyddas från byggdamm samt att de för tidigt födda barnen förses med hörselkåpor.  

Ytor 

Ombyggnadsyta  plan 3:        Ombyggnadsarbeten för installationer  
Ombyggnadsyta  plan 4:        635 m²  
Ombyggnadsyta  plan 6:          33 m²  
Ombyggnadsyta  plan 7:        340 m²   
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Underlag för Genomförandebeslut 
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Första och andra etappen syftar till att frigöra yta för den kommande ombyggnationen av 
neonatalverksamhetens yta. Lekterapin får nya, mindre lokaler centralt placerade inom 
barnavdelningen. Skolans expedition placeras på plan 6. Omdisponering av förrådsytor och 
administrativa platser krävs för att få till god logistik. Tillbyggnad av nytt ventilationsrum, plan 7. 
Tredje etappen omfattar delar av de ytor som lekterapi och skola har lämnat. Där kan halva 
neonatalverksamheten med 2 samvårdsrum byggas och verksamhet kan bedrivas under förutsättning 
att det tätas och skyddas från byggdamm och de för tidigt födda barnen förses med hörselkåpor. Ett 
vårdrum på barnavdelningen iordningställs som akutrum för neonatal under ombyggnationen. 
Fjärde etappen omfattar ombyggnad av befintlig neonatalverksamhet där 3 IVA-platser och 
ytterligare två samvårdsrum kan byggas.  

Organisation programarbete.  

Regionservice 

Iréne Brodell, fastighetschef 
Thomas Karlsson, byggchef, ombud 
Susanna Köhlin, funktionsplanerare 
Kenneth Avenström, funktionsplanerare 
Kjell Jonasson , byggprojektledare 
Stefan Westblom, tekniksakkunnig VVS 
Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Henrik Holmberg, sjukhuschef 
Charlotte Ohlsén, verksamhetschef 

Externa konsulter 

Anders Thor, Atrio arkitekter 
Christian Drott, VVS-råd 
Thomas Ottosson, Elproj-teknik                           

Tidplan 

Förstudie   våren 2017 
Inriktningsbeslut av Landstingsfullmäktige   november 2017 
Programarbete   februari 2019-juni 2019 
Projektering   februari 2019-oktober 2019 
Genomförandebeslut av Regionfullmäktige  19-20  november 2019 

Entreprenadupphandling   januari 2020 
Byggproduktion 

Etapp 1 och 2   mars – juni 2020 
Etapp 3   augusti -oktober 2020 
Etapp 4    november 2020-mars 2021  
Inflyttning/driftsättning   sker etappvis  
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Underlag för Genomförandebeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

D242 Läkaren 9  830107  2019-08-06 2019-08-30 

Ekonomi 

Fastvärde 2019 års prisnivå 

Byggproduktion beräknas till 25,2  Mkr, verksamhetsutrustning till 5,7 Mkr samt konstnärlig 
utsmyckning till 0,25 Mkr. 
Kapitaltjänstkostnader beräknas till 2 Mkr/år medan övriga driftkostnader beräknas förbli 
oförändrade. 

Löpvärde t.o.m. år 2021 

Byggbranschens konjunktur och regional löneutveckling ligger som grund för uppräkning med 3% 
per år avseende byggproduktion medan 2 % uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och 
konstnärlig gestaltning. 

Risker 

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena.   
De identifierade riskerna har graderats efter sannolikhet och konsekvens: 

1. Störningar vid genomförandet av underhållsåtgärder  
2. Ljudstörningar och risk för dammspridning och aspergillossmitta  

Åtgärder för att hantera dessa risker: 
1. Inkorporerar åtgärder i huvudprojektet för bättre samordning och minimerad påverkan. 
2. Avskiljande av vårdverksamhet och bygg i möjligaste mån, noggrann planering mellan 

funktionsplanerare och entreprenör. Hygienronder och partikelmätningar. Evakueringsplan 
vid behov. Byggstopp vid behov. 

Uppföljning 

Rapportering i stora projekt sker regelbundet till byggchef. 
Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband 
med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering. 

Ärendets beredning 

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen . 
Datum: 2019-08-30 
Handläggare: Susanna Köhlin  (funktionsplanerare), Kjell Jonasson  (projektledare) 

Bilagor 

1. Planlösning neonatal plan 4  
2. Etappindelning plan 7  
3. Etappindelning plan 6 
4. Etappindelning plan 4  











SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 206 Ärendenummer RS 2019/935

Ombyggnation för reinvestering av autoklaver, 
Västerviks sjukhus

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

Bakgrund
Sterilcentralen är lokaliserad i hus 11, plan 2 och betjänar centraloperations-
avdelningen med sterilt gods via hiss. På operationsavdelningen finns en 
logistiskt felplacerad autoklav för akuta steriliseringar. 
Sterilcentralens autoklaver är 13 år och har tekniska problem. En autoklavs 
livslängd beräknas till ca 10 år. Ju äldre den är desto större risk för tekniska 
problem som kan medföra stopp. Upphandling av nya autoklaver pågår.
Med framtaget förslag avseende ombyggnad för utbyte av autoklaver i 
befintliga lokaler säkerställs verksamhetens möjligheter att sterilisera 
instrument enligt standardprocesser för dagens omfattning av operations-
verksamhet. Ombyggnad för sterilförråd för fabrikssterilt gods säkerställer 
hållbarhet och hygienkrav. 
I 2019 års prisnivå beräknas byggproduktion till ca 4,35 Mkr. 
Verksamhetsutrustning inklusive autoklaver finansieras inom Hälso-och 
sjukvårdsförvaltningens ram.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till ca  300 tkr/år. Övriga driftkostnader 
beräknas förbli oförändrade.
Indexuppräkning beräknas med 3 procent per år avseende byggproduktion 
medan 2 procent uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och 
konstnärlig gestaltning.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2019
2. Underlag inriktningsbeslut, autoklav Västervik
3. Bilaga 1 Autoklavplacering
4. Bilaga 2 Sterilförråd



Region Kalmar län
Webbplats
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E-post
region@regionkalmar.se
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Region Kalmar län
Box 601
391 26 Kalmar

Besöksadress
Strömgatan 13
391 26 Kalmar

Telefon
0480-810 00 vx

Bankgiro
833-3007

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-09-25

Ärendenummer 
RS 2019/935

Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

Regionfullmäktige

Ombyggnation för reinvestering av autoklaver, 
Västerviks sjukhus

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

Bakgrund
Sterilcentralen är lokaliserad i hus 11, plan 2 och betjänar centraloperations-
avdelningen med sterilt gods via hiss. På operationsavdelningen finns en 
logistiskt felplacerad autoklav för akuta steriliseringar. 
Sterilcentralens autoklaver är 13 år och har tekniska problem. En autoklavs 
livslängd beräknas till ca 10 år. Ju äldre den är desto större risk för tekniska 
problem som kan medföra stopp. Upphandling av nya autoklaver pågår.
Med framtaget förslag avseende ombyggnad för utbyte av autoklaver i 
befintliga lokaler säkerställs verksamhetens möjligheter att sterilisera 
instrument enligt standardprocesser för dagens omfattning av operations-
verksamhet. Ombyggnad för sterilförråd för fabrikssterilt gods säkerställer 
hållbarhet och hygienkrav. 
I 2019 års prisnivå beräknas byggproduktion till ca 4,35 Mkr. 
Verksamhetsutrustning inklusive autoklaver finansieras inom Hälso-och 
sjukvårdsförvaltningens ram.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till ca  300 tkr/år. Övriga driftkostnader 
beräknas förbli oförändrade.
Indexuppräkning beräknas med 3% per år avseende byggproduktion medan 
2 % uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och konstnärlig 
gestaltning.

Martin Olsson
förvaltningschef                       
Regionservice

Iréne Brodell
basenhetschef
Bygg- och förvaltarenheten
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Datum
2019-09-25
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Bilagor
1. Underlag inriktningsbeslut, autoklav Västervik
2. Bilaga 1 Autoklavplacering
3. Bilaga 2 Sterilförråd
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Ombyggnad för utbyte av autoklaver vid sterilcentralen  
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Underlag för Inriktningsbeslut 
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D278 Läkaren 9  830111  2019-08-07 2019-08-30 

Sammanfattning 

Efter genomförd förstudie föreslås Region Kalmar län investera 4,4 Mkr i ombyggnad för 
reinvestering av nya autoklaver vid sterilcentralen och nytt sterilförråd för fabrikssterilt gods vid 
centraloperation, Västerviks sjukhus. 
Med framtaget förslag avseende ombyggnad för utbyte av autoklaver i befintliga lokaler säkerställs 
verksamhetens möjligheter att sterilisera instrument enligt standardprocesser för dagens omfattning 
av operationsverksamhet. Ombyggt sterilförråd säkerställer hållbarhet och hygienkrav för 
fabrikssterilt gods. 

Bakgrund  

Sterilcentralen är lokaliserad i relativt nya och bra lokaler i hus 11, plan 2 och betjänar 
centraloperationsavdelningen med sterilt gods via hiss. På operationsavdelningen finns en 3-korgars 
autoklav för akuta steriliseringar som är logistiskt felplacerad. Nyttjandegraden är liten och ytan 
behövs till sterilförråd för fabrikssterilt gods. Sterilcentralen har idag en 9-korgars autoklav och en 
12-korgars autoklav som i nuläget är 13 år. Utrustningen har tekniska problem. En autoklavs livstid 
beräknas till ca 10 år, ju äldre den är desto större risk för tekniska problem som kan medföra stopp. 
Det är av yttersta vikt för länets patienter att utbyte av autoklaverna kan ske så fort som möjligt. 
Upphandling av nya autoklaver pågår för norra länet. För sjukhuset planeras 2 nya 6-korgars 
autoklaver och en 12-korgars med inbyggda vakuumpumpar, samtliga med placering på 
sterilcentralen. Det mesta sterila godset förvaras på operationsavdelningen. Sterilförrådet för 
fabrikssterilt gods är för litet, nuvarande hyllplan av icke godkänt material och inneklimat klarar inte 
vårdhygieniska krav. 

Ärendet 

Åtgärder som krävs är studerade utifrån att möta de moderna, inom kort upphandlade, autoklavernas 
mediaförsörjning och övriga tekniska krav. Avstängning och inklädnad krävs för att minimera 
dammspridning under byggtiden. Rivning av en vägg måste ske för att skapa plats för större 
maskiner. De nya autoklaverna kräver omfattande ombyggnationer av elcentral samt anpassning av 
väggar, golv och undertak. För att säkerställa miljön för sterilt gods uppgraderas befintligt 
avfuktningsaggregat och fuktkontroll installeras i utrymmet. Installation och validering av 
autoklaverna ingår i upphandlad leverantörs åtagande. Projektering och ombyggnation kan ske 
parallellt efter avrop av autoklaver, 2-3 månaders total byggtid exklusive installation och validering. 
Under delar av denna period kommer tillgängligheten på sterilcentralen att reduceras, vilket påverkar 
operationsplaneringen. Under viss tid av ombyggnationen kommer endast akutverksamhet att vara 
möjlig och reducerad verksamhet övrig tid. För att minimera ombyggnadstiden krävs noggrann 
planering mellan inblandade aktörer, regionens projektledning, aktuell leverantör och 
verksamhetsrepresentanter på sterilcentralen. Viss del av diskat gods kan komma att behöva skickas 
till Oskarshamn för sterilisering. 
Befintligt sterilförråd på plan 5 utökas genom att integrera utrymmet där befintlig autoklav varit 
placerad. Nytt kylsystem, avfuktningsaggregat, belysning och godkända hyllor för att säkerställa 
hållbarheten på det fabrikssterila godset. 



 
   

Regionservice 
Bygg- och förvaltarenheten 
 
 

 
 
   
 
 
 
 

3 (4) 

Underlag för Inriktningsbeslut 
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Organisation förstudie 

Regionservice 

Iréne Brodell, fastighetschef 
Thomas Karlsson, byggchef, ombud 
Susanna Köhlin, funktionsplanerare 
Mats Arvidsson, byggprojektledare  
Stefan Westblom , tekniksakkunnig VVS 
Torbjörn Josefsson, tekniksakkunnig El 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Suzanne Axelsson, verksamhetschef 
Stefan Jansson, avdelningschef  
Katarina Wiström Fristedt, sektionsledare                                           

Tidplan 

Förstudie      våren 2019  
Beredning av Investeringsråd    15 augusti 2019 
Inriktningsbeslut av Regionfullmäktige   19-20 november 2019 

Projektering     december 2019  
Genomförandebeslut av Regionstyrelsen   våren 2020  
Entreprenadupphandling    våren 2020 
Byggproduktion     maj – september 2020  

 Etapp 1 ombyggnation autoklaver   2- 3månader   

 Leverans, installation, validering, utbildning  2 veckor         

 Etapp 2 ombyggnation sterilförråd   1 månad   

Ekonomi 

Fastvärde 2019 års prisnivå 

Byggproduktion beräknas till ca 4,35 Mkr. Verksamhetsutrustning inklusive autoklaver finansieras 
inom Hälso-och sjukvårdsförvaltningens ram. 
Kapitaltjänstkostnader beräknas till ca  300 tkr/år. Övriga driftkostnader beräknas förbli oförändrade. 

Löpvärde t.o.m. år 2020 

Byggbranschens konjunktur och regional löneutveckling ligger som grund för uppräkning med 3% 
per år avseende byggproduktion medan 2 % uppräkning bedöms för verksamhetsutrustning och 
konstnärlig gestaltning. 

Risker 

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena.  
De identifierade riskerna har graderats efter sannolikhet och konsekvens: 
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1. Under delar av denna period kommer tillgängligheten på sterilcentralen att reduceras, vilket 
påverkar operationsplaneringen och del av ombyggnadstiden kommer endast akutverksamhet 
att vara möjlig och reducerad verksamhet övrig tid 

2. Verksamhet med höga hygienkrav gällande låga partikelhalter och CFU krav. Genomförande 
av ombyggnation kräver särskild hänsyn och noggrann kontroll för att säkerställa detta. Det 
finns under ombyggnationstiden en ökad risk för VRI hos opererade patienter.   

Åtgärder för att hantera dessa risker: 
1. Noggrann planering mellan projektledning, aktuell leverantör och sjukvårdsverksamhet för att 

minimera tiden. Viss del av diskat gods kan komma att behöva skickas till Oskarshamn för 
sterilisering under denna period. 

2. Avskiljande av byggområde och verksamhet, undertryck i byggområdet. Partikelmätningar. 
Hygienkontroller.  

Uppföljning 

Rapportering i projekt sker regelbundet till byggchef. 
Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband 
med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering. 

Ärendets beredning 

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
 
Datum: 2019-08-30  
Handläggare: Susanna Köhlin (funktionsplanerare), Mats Arvidsson (byggprojektledare) 
Regionservice, Bygg- och förvaltarenheten.  
 

Bilagor 

1. Placering av autoklaver plan 2 
2. Sterilförråd plan 5 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum
2019-10-16

Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 207 Ärendenummer RS 2019/936

Ombyggnad av medicinavdelning 4 och 6, hus 20, 
Västerviks sjukhus

Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

Bakgrund
I mars 2017 upprättade hälso- och sjukvårdsförvaltningen en plan för 
omställningsarbete. Omställningsarbetet syftar till att hitta nya vårdformer 
och nya arbetssätt där rätt personal arbetar med patienten. Västerviks sjukhus 
har under flera år haft problem att möta bemanningsplanen för de aktuella 
verksamheterna vilket medfört att antalet vårdplatser reducerats under flera 
års tid.
Vårdavdelningarna 4 och 6 är lokaliserade i hus 20 som uppfördes år 1988. 
Sedan uppförandet har inga ombyggnationer eller omfattande renoveringar 
genomförts. Avdelningarna innehåller fyra-, två- och enpatientsrum, toalett 
och dusch delas av flera patienter. Vårdrummen och toalettutrymmen 
uppfyller inte gällande krav avseende yta, tillgänglighet, hygien- och 
arbetsmiljö. Avdelningarna är i stort behov av renovering avseende tekniska 
system, belysning ytskikt mm.  
Framtaget ombyggnadsförslag innebär att antal vårdplatser kommer att 
förändras och patientgrupperna på medicinavdelning 4 och 6 omfördelas. 
Efter genomförd ombyggnation kommer miljön vara förbättrad och 
moderniserad utifrån gällande regelverk såväl för patienter som för personal.
I 2019 års prisnivå beräknas byggproduktion till 45,7 Mkr, verksamhets-
utrustning till 5,9 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 0.452 Mkr.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till ca 3,4 Mkr/år. Beräkning av 
driftkostnader kommer ske under program- och projekteringsskedet och 
presenteras i underlaget för genomförandebeslut
Indexuppräkning beräknas med 3 procent per år avseende byggproduktion 
medan 2 procent uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och 
konstnärlig gestaltning.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 25 september 2019
2. Underlag för inriktningsbeslut hus 20 Västervik
3. Bilaga 1, avd 4
4. Bilaga 2, avd 6
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E-post
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Organisationsnr
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Besöksadress
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391 26 Kalmar
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2019-09-25

Ärendenummer 
RS 2019/936

Regionservice
Bygg- och förvaltarenheten

Regionfullmäktige

Ombyggnad av medicinavdelning 4 och 6, hus 20, 
Västerviks sjukhus

Förslag till beslut
Regionfullmäktige ger regiondirektören i uppdrag att fortsätta processen och 
genomföra program- och projektering enligt framtaget underlag.

Bakgrund
I mars 2017 upprättade Hälso- och sjukvårdsförvaltningen en plan för 
omställningsarbete. Omställningsarbetet syftar till att hitta nya vårdformer 
och nya arbetssätt där rätt personal arbetar med patienten. Västerviks sjukhus 
har under flera år haft problem att möta bemanningsplanen för de aktuella 
verksamheterna vilket medfört att antalet vårdplatser reducerats under flera 
års tid.
Vårdavdelningarna 4 och 6 är lokaliserade i hus 20 som uppfördes år 1988. 
Sedan uppförandet har inga ombyggnationer eller omfattande renoveringar 
genomförts. Avdelningarna innehåller fyra-, två- och enpatientsrum, toalett 
och dusch delas av flera patienter. Vårdrummen och toalettutrymmen 
uppfyller inte gällande krav avseende yta, tillgänglighet, hygien- och 
arbetsmiljö. Avdelningarna är i stort behov av renovering avseende tekniska 
system, belysning ytskikt mm.  
Framtaget ombyggnadsförslag innebär att antal vårdplatser kommer att 
förändras och patientgrupperna på medicinavdelning 4 och 6 omfördelas. 
Efter genomförd ombyggnation kommer miljön vara förbättrad och 
moderniserad utifrån gällande regelverk såväl för patienter som för personal.
I 2019 års prisnivå beräknas byggproduktion till 45,7 Mkr, verksamhets-
utrustning till 5,9 Mkr samt konstnärlig utsmyckning till 0.452 Mkr.
Kapitaltjänstkostnader beräknas till ca 3,4 Mkr/år. Beräkning av 
driftkostnader kommer ske under program- och projekteringsskedet och 
presenteras i underlaget för genomförandebeslut
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Indexuppräkning beräknas med 3% per år avseende byggproduktion medan 
2 % uppräkning bedöms för verksamhetsutrusning och konstnärlig 
gestaltning.
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Bygg- och förvaltarenheten

Bilagor
1. Underlag för inriktningsbeslut hus 20 Västervik
2. Bilaga 1, avd 4
3. Bilaga 2, avd 6
4. Bilaga 3, omklädningsrum plan 2
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Underlag för Inriktningsbeslut 
Projektnr Fastighetsbeteckning Byggnads-ID Skapat Senast ändrat 

G144/ Läkaren 9  830120  2019-08-26 2019-08-30 

Sammanfattning 

Efter genomförd förstudie föreslås Region Kalmar län investera 52 Mkr i ombyggnation av lokaler 
för medicinavdelning 4 och 6, hus 20, inom fastigheten Läkaren 9 i Västervik.  
Framtaget ombyggnadsförslag innebär att antal vårdplatser kommer att förändras och patient-
grupperna på avdelning 4 och 6 omfördelas. Vårdplatsantalet förändras bl.a. till följd av att det 
palliativa åtagandet kräver att patienterna har enkelrum. Avdelningarna får en mix av en- och 
tvåpatientsrum i syfte att skapa en så modern avdelningsstruktur som möjligt. Efter genomförd 
ombyggnad kommer avdelning 4 att ha 13 fullgoda moderna vårdplatser och fyra övervaknings-
platser för HIA-patienter. I direkt närhet till avdelningen är hjärtmottagning och pacemaker-
mottagning placerad. Avdelning 6 kommer att ha 14 moderna fullgoda vårdplatser efter 
ombyggnation. Sex platser kommer att anpassas för det palliativa åtagandet och resterande 
vårdplatser för strokevård. Ett mindre antal överbeläggningsplatser skapas på båda avdelningarna. 
Vårdplatser med mindre yta, avsedda att användas en kortare tid i väntan på exempelvis utskrivning 
eller omflyttning av annan patient. Dessa platser är placerade på tvåpatientsrum och kan användas 
som ordinarie vårdplatser för patienter utan fullständigt hjälpbehov. 
För att erhålla mer yta till vårdlokaler flyttas omklädningsrum till plan 1. 
I samband med föreslagen ombyggnation förbättras ventilationen och komfortkyla installeras i 
byggnaden där det saknas. Tekniska system kommer att reinvesteras och moderniseras. 
Ombyggnadsåtgärderna är att betrakta som en kortsiktig lösning (10-15 år) och behovet av nya, 
långsiktigt hållbara lokaler kvarstår. 

Mål och syfte   

 skapa utrymme för en sammanhållen palliativ enhet med sex vårdplatser i enpatientsrum med 
möjlighet för närstående att vistas och bo över  

 förbättra och modernisera miljön utifrån gällande regelverk för både patienter och personal 
 optimera vårdplatsantalet utifrån förutsättningarna inom enheterna 
 förbättra inneklimatet 

Bakgrund  

Hösten 2018 fick Regionsservice i uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen att genomföra en 
förstudie avseende ändamålsenliga lokaler för medicinavdelning 4 och 6. 
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens plan för omställningsarbetet upprättades i mars 2017. 
Omställningsarbetet syftar till att hitta nya vårdformer och nya arbetssätt där rätt personal arbetar 
med patienten. Västerviks sjukhus har under flera år haft problem att möta bemanningsplanen för de 
aktuella verksamheterna. En följd har varit att antalet vårdplatser reducerats under flera års tid. 
”Lösningar som innefattar kostsamma hyrbolag urholkar ekonomin och bemanningsproblematiken 
ger stora påfrestningar på arbetsmiljön. På lång sikt är detta inte hållbart. Samtidigt går vi också en 
tid med många pensionsavgångar tillmötes” (Omställningsarbete-Västerviks sjukhus-Projektplan 
2017-03-27).  
Berörd verksamhet har i arbetsgrupper genomfört behovsanalys med utgångspunkt från förändrat 
arbetssätt och ny fördelning av patienter.  
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Medicinkliniken har haft vårdplatser för patienter med rehabiliteringsbehov till följd av neurologiska 
skador. Idag saknas den medicinska kompetensen och vården för dessa patienter förläggs för 
närvarande till Linköping och Jönköping. Fortsatt kommer det att finnas behov av rehabiliterings-
expertis och inom kort startar ett mobilt rehabiliteringsteam som kommer att utgå från sjukhuset i 
Västervik. Syftet är att patienter med rehabiliteringsbehov ska få medicinskt stöd oavsett om de 
befinner sig inom eller utanför sjukhuset. 
Sjukhuset har ingen sammanhållen avdelning för palliativa patienter. Patienter i palliativt skede 
behandlas idag vid olika kliniker beroende på sin grundsjukdom. En palliativ enhet ger möjligheter 
till att koncentrera rätt kunskap och kompetens nära patienterna och därmed höja komforten för de 
patienter som är i behov av palliativ vård. Regionfullmäktige har beviljat medel för en palliativ enhet 
på sjukhuset i Västervik. Beslutet innebär att antalet vårdplatser förändras och patientgrupperna på 
avdelning 4 och 6 omfördelas. 

Förkastade alternativ 

Möjlighet att anpassa vårdavdelningarna för ett högre antal vårdplatser, men med dagens krav på yta, 
har studerats. Detta är inte möjligt inom befintlig avdelning utan att omdisponera och flytta ut viss 
del av verksamheten. Att placera vissa funktioner, såsom personalrum, expeditioner och viss 
mottagningsverksamhet, i närliggande lokaler har studerats. Inget av dessa alternativ har bedömts 
som möjliga av verksamheten.  

Nuläge 

Medicinkliniken i Västervik bedriver kvalificerad internmedicinsk verksamhet. Kliniken består av tre 
slutenvårdsavdelningar som idag har totalt 52 vårdplatser inklusive HIA-enhet, dialysmottagning och 
medicinmottagning med specialistmottagningar. Viss mottagningsverksamhet bedrivs på 
vårdavdelningarna. 
Vårdavdelningarna är lokaliserade i hus 20 som uppfördes år 1988. Sedan uppförandet har inga 
ombyggnationer eller omfattande renoveringar genomförts. Avdelningarna innehåller fyra-, två- och 
enpatientsrum, toalett och dusch delas av flera patienter. Vårdrummen och toalettutrymmen uppfyller 
inte gällande krav avseende yta, tillgänglighet, hygien- och arbetsmiljö. Avdelningarna är i stort 
behov av renovering avseende tekniska system, belysning ytskikt mm.   

Åtgärder 

Avdelning 4 

Avdelning 4 har i dagsläget 16 vårdplatser och 4 hjärtintensivplatser. Här vårdas internmedicinska 
patienter och patienter med hjärt- och kärlsjukdom. Inom avdelningen finns en hjärtintensivenhet 
med fyra platser för övervakning- och vård i samband med akut hjärt- och kärlsjukdom. HIA- 
enheten innehåller funktioner som måste beaktas vid evakuering. De särskilda funktionerna är 
Mobimed® för mottagning av EKG- från ambulanser, ultraljudsutrustning, läkemedelsrum och 
övervakningsutrustning. I direkt närhet till avdelningen är hjärtmottagning och pacemakermottagning 
placerad.  
Efter ombyggnaden kommer avdelningen att ha 13 fullgoda moderna vårdplatser och möjlighet till 
tre överbeläggningsplatser samt fyra övervakningsplatser för HIA-patienter. Dessa vårdplatser är 
placerade på tvåpatientsrum och kan, då patienter utan fullständigt hjälpbehov vårdas, användas som 
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ordinarie vårdplatser. Rumsbildning behålls i stort oförändrad men befintliga vårdrum för två 
alternativt fyra patienter byggs om till vårdrum för en eller två patienter. Ett fåtal 
överbeläggningsplatser med mindre yta iordningställs, vårdplatser som avses användas en kortare tid 
i väntan på exempelvis utskrivning eller omflyttning av annan patient. En integritetszon skapas 
utanför vårdsalarna genom att förse utrymmet mot korridoren med skjutdörr.  

Avdelning 6 

Avdelning 6 har idag utrustning för telemetriövervakning vilket behövs vid vård av strokepatienter 
men också till övervakning av hjärtpatienter. Telemetriövervakningen behövs för etablering av 
kortvarig HIA-enhet under byggtiden. Avdelningen har idag 16 vårdplatser och kommer att ha 14 
moderna fullgoda vårdplatser efter ombyggnationen. Fyra överbeläggningsplatser med mindre yta 
iordningställs, vårdplatser som avses användas en kortare tid i väntan på exempelvis utskrivning eller 
omflyttning av annan patient. Dessa vårdplatser är placerade på tvåpatientsrum och kan, då patienter 
utan fullständigt hjälpbehov vårdas, användas som ordinarie vårdplatser. Av vårdplatserna kommer 
sex platser att anpassas för det palliativa åtagandet och resterande vårdplatser för strokevård. 
Patienter med stroke har framför allt större behov av förflyttnings- och träningshjälpmedel samt yta 
för träning. RWC och dusch kommer att delas mellan två vårdrum tillsammans med en ny 
integritetszon som skapas mot korridoren.  
Den palliativa enheten uppförs så avskildhet från övriga avdelningen är möjlig samtidigt som 
personal kan röra sig fritt och arbeta på både palliativa enheten och övriga avdelningen. Det har varit 
viktigt att så långt som möjligt beakta de palliativa- och rehabiliteringsmedicinska aspekterna i 
planeringen av lokalerna. I framtaget förslag har enpatientsrum och plats för närstående prioriterats 
medan rum för t.ex. avskildhet, samvaro, och massage/avslappning inte är möjligt att tillgodose pga. 
den begränsade ytan.  

Ombyggnadsyta  

Plan 2; ca. 35m2 

Plan 4; ca. 1350 m2  
Plan 6: ca. 1 350 m2 

Teknisk försörjning 

EL 

Elförsörjningen fördelas på Övrig last (ÖL), Viktig last (VL) och Mycket viktig last (MVL). Nya 
centraler för samtliga kraftslag placeras på avdelningen. Planen förses med nya vårdrumspaneler. All 
belysning ska vara infälld och med LED-ljuskälla. Belysningsstyrning byggs upp med faspulskontroll 
samt närvarostyrning och frånvarostyrning samt ljusreglering. Ny kallelsesignalanläggning 
installeras.  

Medicinsk gas 

Nyinstallation av gas från stam i korridor till vårdrumspanel. 

Värme   

Byte av termostatventiler på radiatorer till nya ventiler med elektriskt ställdon (Lindinvent). 
Byte av alla tvättställ med armaturer och wc till mer snålspolande. Nya vattenrör från korridor till  
alla enheter. Avloppsbyte i hela byggnaden. 
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Kyla   

Kylförsörjning till byggnaden sker via anslutning till befintligt centralkylsystem. Lokalerna kommer i 
sin helhet förses med kyla via kylning av tilluft i luftbehandlingsaggregat. Via närvaro- och 
temperaturgivare regleras innetemperatur för varje rum genom luftflödesreglering. 

 

Ventilation 

I fläktrum görs en del justeringar på aggregat t.ex. plåtinklädnad av isolerade kanaler samt byte av 
motorer i fläktaggregat. Kanalers huvudstråk i korridor förses med isolering av tilluft för att motverka 
kondens. Helt ny Lindinvent- installation i varje rum, med stadigvarande närvaro. Individuell 
reglering av luft och kyla. 

Hiss  

Inga åtgärder krävs. 

Brand/Säkerhet 

Befintligt brand- och utrymningslarm kompletteras i ett heltäckande utförande exklusive 
sprinklersystem.  

IT 

Heltäckande trådlöst och trådbundet datanätverk samt medicintekniskt datanät för anslutning av 
medicintekniskt utrustning.  

Telefoni 

Rikstelefoni samt IP-DECT telefoni heltäckande i datanätverket. 

Genomförande  

Vårdavdelningarna anpassas för att så långt som möjligt möta dagens krav på yta i vårdlokaler och då 
i synnerhet vårdrummet. I de olika etapperna förtätas vårdplatserna och den mottagningsverksamhet 
som finns bedöms kunna flytta inom kliniken och inga bygganpassningar krävs.  
Ombyggnationen kommer att innebära störningar avseende ljud vid utbyte av vattengrupper, 
avloppsbyte mm, samtidigt som en förtätning av vårdplatsantalet kommer att ske. Nära dialog mellan 
verksamhet och projektledning krävs under hela ombyggnationen. För att erhålla en så kort byggtid 
som möjligt och upprätthålla patientsäkerhet för patienter och en god arbetsmiljö för personal är det 
nödvändigt att evakuera en avdelning åt gången. För bäst flöde och goda möjligheter att klara 
vårduppdraget samtidigt som ombyggnation sker iordningställs evakueringslokaler för HIA-enheten 
på avdelning 6 och nya omklädningsrum på plan 2. Omklädningsrum kan iordningställas i källarplan 
för ett fyrtiotal medarbetare. Förtätning i befintliga omklädningsrum för resterande medarbetare är 
möjligt i hus 02,11 och 07. I projekteringsskedet utreds möjligheten att samordna och bygga 
omklädningsrum för medicinkliniken i samma byggnad eller närliggande byggnad.  
För att klara en så omfattande evakuering krävs koordinering och samarbete över klinikgränser. 
Palliativa patienter får under ombyggnadstiden förflyttas till avdelning 3 och resterande antal 
vårdplatser inom medicinkliniken bedöms räcka till under denna period genom att förtäta 
vårdplatserna på de 2 avdelningar som är i drift. Vårdmiljön kommer att vara påfrestad under 
byggtiden.  
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Etapper  

Etapp 1: Plan 2 omklädningsrum  
Etapp 2: Plan 6 evakueringsplatser för HIA på avdelning 6 
Etapp 3: Plan 4  avdelning 4  
Etapp 4: Plan 6  avdelning 6 

Organisation förstudie 

Regionservice 

Iréne Brodell, fastighetschef 
Thomas Karlsson, byggchef, ombud 
Kjell Jonasson, projektledare 
Kenneth Avenström, funktionsplanerare 
Susanna Köhlin, funktionsplanerare  
Stefan Westblom, tekniksakkunnig VVS, energistrateg 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 

Johan Rosenqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör 
Henrik Holmberg, sjukhuschef 
Hjalmar Åselius, verksamhetschef medicinkliniken                                          

Externa konsulter; 
Anders Thor, Arkitekt, ATRIO 

Tidplan 

Förstudie  Augusti 2018 – juni 2019 
Beredning Investeringsråd 15 augusti 2019 
Inriktningsbeslut av Regionfullmäktige 19-20 november 2019 
Program och projektering  januari - juni 2020 
Genomförandebeslut av Regionstyrelsen september 2020 
Entreprenadupphandling oktober 2020  
Byggproduktion plan 4 januari 2021 - september 2021 
Inflyttning/driftsättning oktober 2021 
Byggproduktion plan 6  november 2022 – augusti 2022 
Inflyttning/driftsättning september 2022 

Ekonomi 

Fastvärde 2019 års prisnivå 

Byggproduktion för plan 4 och plan 6 beräknas till 45,7 Mkr, verksamhetsutrustning till 5,9 Mkr 
samt konstnärlig utsmyckning till 0.452 Mkr. 
Kapitaltjänstkostnader beräknas till ca 3,4 Mkr/år. De årliga kostnaderna för energi, tillsyn och 
skötsel bedöms öka medan övriga driftkostnader bedöms förbli oförändrade. Beräkning kommer ske 
under program- och projekteringsskedet och presenteras i underlaget för genomförandebeslut. 
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Löpvärde t.o.m. år 2022 

Byggbranschens konjunktur och regional löneutveckling ligger som grund för uppräkning med 3% 
per år avseende byggproduktion medan 2 % uppräkning bedöms för verksamhetsutrustning och 
konstnärlig gestaltning. 

Risker 

En riskanalys görs i alla faser av ett projekt och är speciellt viktigt i de tidiga skedena. Identifierade 
risker har graderats efter sannolikhet och konsekvens och graderats i risktal beroende på 
konsekvenserna av risken. 
 
1) Byggnadens status. Byggår 1987. Byggprodukter inte registrerat i något 

dokumentationssystem. 
2) Tillgängliga resurser på marknaden  
3) Omflyttning av känsliga patienter 
4) Tillgänglighet för åtgärder på avdelning 5 
 
Åtgärder för att hantera dessa risker är: 
1) Kostnader för omfattande utredningar bedöms inte stå i propotion till eventuell risk. 
2) Högre marginal avseende projektets tid och budget 
3) Etapper 
4) Tidsmarginal 

Uppföljning 

Rapportering i projekt sker regelbundet till byggchef. 
Rapportering i projekt som löper enligt fastlagda planer och inom godkänd budget görs i samband 
med ordinarie delårs- och bokslutsrapportering. 

Ärendets beredning 

Regionservice har berett ärendet tillsammans med Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 
Datum: 2019-08-30 
Handläggare: Kenneth Avenström och Susanna Köhlin (funktionsplanerare), Kjell Jonasson 
(byggprojektledare), Regionservice, Bygg- och förvaltarenhet 

Bilagor 

1. Planlösningsförslag avdelning 4 
2. Planlösningsförslag avdelning 6 
3. Omklädningsrum plan 2 
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