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Beslut - Tilläggsinvestering- Hälsans Hus, Hudiksvalls Hälsocentral (RS
2016/736)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta enligt ordförandens reviderade
förslag följande.

Medge en tilläggsinvestering på 4 500 tkr utöver tidigare beslutad investering för Hälsans Hus
i Hudiksvall. Tilläggsinvesteringen motsvarar en uppräkning av ursprunglig investering enligt
byggindex 2014-2018.
Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar under 2019-2020,
Hälsans Hus.
Uppdra åt regiondirektören att i samverkan med verksamheten och enligt i detta dokument
angiven tidplan genomföra investeringen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2013 bevilja 30 000 tkr kronor för ombyggnad och renovering
av regionens fastighet på Kålhagsgatan i Hudiksvall. Fastigheten inrymde vid beslutstillfället
framför allt hälsocentral. I beslutsunderlaget ingick verksamhetens behov och krav på
lokalerna (ett minskat antal listade patienter innebar att lokalerna blivit för stora), som syftade
till att kunna erbjuda ett mer komplett utbud till merborgare och patienter, inklusive vissa
kommunala verksamheter.
Under 2013-2018 har förändrade förutsättningar för verksamheten lett till att pågående
programarbeten fått avbrytas och startas om med nya förutsättningar ett antal gånger. Därmed
har upphandling av projektering och genomförande skjutits upp motsvarande 5 år från
beslutsdatumet. Detta innebär att värdet på entreprenaden ökat i takt med övriga priser på
marknaden, och värdet på entreprenaden är nu 34 500 tkr, jämfört med ursprunglig kalkyl i
2013 års värde.
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Förslag till beslut

FTMU föreslår Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige besluta följande.
Medge en tilläggsinvestering på 4 500 tkr utöver tidigare beslutad investering för Hälsans Hus
i Hudiksvall. Tilläggsinvesteringen motsvarar en uppräkning av ursprunglig investering enligt
byggindex 2014-2018.
Medge motsvarande 0,3 % av tilläggsinvesteringen för konstnärlig miljögestaltning, utöver
tilläggsinvesteringen i sig, motsvarande 90tkr.
Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar under 2019-2020,
Hälsans Hus.
Uppdra åt regiondirektören att i samverkan med verksamheten och enligt i detta dokument
angiven tidplan genomföra investeringen.

Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att andra beslutsförslaget:
"Medge motsvarande 0,3 % av tilläggsinvesteringen för konstnärlig miljögestaltning, utöver
tilläggsinvesteringen i sig, motsvarande 90tkr" styrks med hänvisning från Karin Jansson
(MP) information.
Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Tilläggsinvesteringar, Hälsans hus, Hudiksvalls hälsocentral
§51 FTMU Tilläggsinvestering - Hälsans Hus, Hudiksvalls Hälsocentral
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