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Plats och tid

Teams kl. 10:00-15:00

Beslutande ledamöter

Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Jan Lahenkorva (S)
Magnus Svensson (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Karin Jansson (MP)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Richard Carlsson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Hans Backman (L)
Henrik Olofsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Marcus Gard (S) ersätter Tommy Berger (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Marie Frestadius (S)
Einar Vängmark (S)
Kristina Sjöström (V)
Ann-Charlotte Granath (M)
Linda Elgestad (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Daniel Persson (SD)

Övriga närvarande

Göran Angergård (Regiondirektör)
Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Johan Sörensson (Stabsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Ann Vestholm

Ordförande

................................................
Eva Lindberg (S) §§ 49-73

……………………………………….
Marie-Louise Dangardtt (S)
§§ 74-76

Justerande

................................................
Richard Carlsson (SD)

……………………………………….
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§55

Byggnadsinvestering – Erosionsskydd Gävle sjukhus (RS 2021/68)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande
- Medge en investering på 14 000 tkr för genomförande av erosionsskydd utmed Gavleån, på
Gävle sjukhusområde.
- Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2021-2022, Gävle
sjukhus.
Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar ovan beslutar regionstyrelsen för egen del
följande
-Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra
investeringen
Sammanfattning
För att kunna påbörja de ny- och tillbyggnationer som planeras på vid Gävle sjukhus (inkl
Framtidsbygget) krävs en ny detaljplan. Regionen har tillsammans med Gävle kommun tagit
fram de underlag som krävs för den nya detaljplanen, bland annat markprover på olika platser
på sjukhusområdet. Underlag till detaljplanen lämnades in till kommunen av regionen under
hösten 2020, och därefter sker dialog mellan kommunen och Länsstyrelsen (myndighet).
Regionen har efter kommunens dialog med Länsstyrelsen fått återkoppling att erosionsskydd
måste vara genomfört utmed Gavleån, innan bygglov/startbesked kan lämnas för planerade
ny- och tillbyggnationer på sjukhusområdet (planerade byggnationer är framför allt
påbyggnad av entréhuset, nya logistiklokaler samt nytt vårdblock).
Efter dialog har regionen och kommunen enats om att ansvar för finansiering och
genomförande av erosionsskydd ska formaliseras inom ramen för det exploateringsavtal som
ska tecknas mellan kommunen och regionen inför nämndens (kommunen) beslut om ny
detaljplan i april 2021 (enligt innevarande tidplan för detaljplaneprocessen). Detta förutsätter
en inom regionen godkänd investering avseende genomförande av erosionsskydd.
Ärendet behandlat på FTMU 2021-01-19 och 2021-02-10.
Förslag till beslut
Fastighets-, teknik- och miljöutskottet föreslår regionstyrelsen/regionfullmäktige att besluta
följande
- Medge en investering på 14 000 tkr för genomförande av erosionsskydd utmed Gavleån, på
Gävle sjukhusområde.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Page 3 of 4

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2021-03-17

- Investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2021-2022, Gävle
sjukhus.
Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar ovan beslutar regionstyrelsen för egen del
följande
-Uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan genomföra
investeringen
Expedieras till
Regionfullmäktige
Regiondirektören
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Byggnadsinvestering – Erosionsskydd Gävle sjukhus
Paragrafen är justerad
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