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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)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
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Datum för anslags
uppsättande
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nedtagande

Förvaringsplats för
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Diariet

Underskrift

.................................................
Ann Vestholm
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Byggnadsinvestering - Utbyte av ventilationsaggregat, hus 8,
Hudiksvalls sjukhus, 20-155 (RS 2020/2546)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande
medge en lokalinvestering på 15 000 tkr för nytt fläktrum och ventilationsaggregat hus 08,
Hudiksvalls sjukhus.
investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2021, hus 08,
Hudiksvalls 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
Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planeras att bytas i sista etappen av
Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och byggas om. Aggregatet
behöver dock bytas tidigare, efter ett haveri nyligen, som innebar att huset blev utan tilluft.
Haveriet har åtgärdats men aggregatet beräknas inte att kunna avvakta den kommande
ombyggnationen om några år.
Ett nytt aggregat placeras på vindsplanet, där ett nytt fläktrum byggs för ändamålet.
Nuvarande aggregat (som är placerat på plan 03) upprätthåller funktionen under den tid som
ombyggnad och installation genomförs på vindsplanet, men tas ur drift när det nya aggregaten
är på plats. Att installera det nya aggregatet på samma plats som det nuvarande skulle
innebära ett driftstopp under flera veckor.
Lösningen är långsiktig och påverkas inte av kommande ombyggnation av huset.
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 lokalinvestering på 15 000 tkr för nytt fläktrum och ventilationsaggregat hus 08,
Hudiksvalls sjukhus.
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investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar 2021, hus 08,
Hudiksvalls 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 - Utbyte av ventilationsaggregat, hus 8, Hudiksvalls sjukhus, 20155
Paragrafen är justerad
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