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Tjänsteskrivelse - Upphäva beviljad byggnadsinvestering Ögonverksamheten i Gästrikland
Förslag till beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta följande
1. Upphäva av regionfullmäktige tidigare beviljad investering avseende
ombyggnation av lokaler på Södertull inför utflytt av Ögonsjukvården
Gästrikland från Gävle sjukhus till Södertull, mot bakgrund av Hälso- och
sjukvårdsnämndens beslut att Ögonsjukvården Gästrikland även i
fortsättningen ska bedrivas i lokaler på Gävle sjukhus.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2019 att bevilja investering på 65 000 tkr avseende
ombyggnation av lokaler på Södertull, i syfte att flytta ut Ögonsjukvården
Gästrikland från Gävle sjukhus. Beslutet grundades på Hälso- och sjukvårdens
bedömning att Södertull var det lämpligaste alternativet, en bedömning som
fastställdes i Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Därefter har en ny analys genomförts under 2020, som lett till en ny bedömning
att Ögonsjukvården Gästrikland även i fortsättningen ska ha sitt hemvist på Gävle
sjukhus. Detta har även fastställts av Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av bedömningen och stöder denna.
Därmed är ombyggnad av lokaler för Ögonsjukvården Gästrikland på Södertull
inte längre aktuellt.
Ärendet

Regionfullmäktige beslutade 2019 att bevilja investering avseende ombyggnation
av lokaler på Södertull, i syfte att flytta ut Ögonsjukvården Gästrikland från Gävle
sjukhus. Beslutet grundades på Hälso- och sjukvårdens bedömning att Södertull
var det lämpligaste alternativet, en bedömning som fastställdes i Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
I mars 2021 beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden att Ögonverksamheten i
Gästrikland bör vara placerad vid Gävle sjukhus. Utgångspunkten för den nya
bedömningen var främst genomförd riskanalys avseende konsekvenser av att
bedriva verksamheten på två platser. Efter genomförd riskanalys genomfördes en
utredning i syfte att se över förutsättningar som skulle möjliggöra en samlad
verksamhet på sjukhusområdet. Att samla all verksamhet på sjukhuset innebär att
tillgång till anestesikompetens säkerställs, ett mer resurseffektivt nyttjande av
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post rg@regiongavleborg.se

Bankgiro 5031-9771

801 88 Gävle

Rektorsgatan 1

026-15 40 00

026-15 57 00

Internet www.regiongavleborg.se

Org. nr.

232100-0198

Tjänsteskrivelse
Datum 2021-05-04

Dnr RS 2021/1075

Fastighetsenhet Gävle

konsultverksamheten kan ske samt en ökad kostnadseffektivitet i verksamheten
över lag.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer i Hälso- och sjukvårdsnämndens
bedömning och förslag att Regionfullmäktige beslutar upphäv det tidigare beslutet
som avsåg ombyggnationer av lokaler för Ögonsjukvården i Gästrikland på
Södertull.
Om det tidigare fattade investeringsbeslutet upphävs kommer lokaler för
Ögonsjukvården Gästrikland att planeras och genomföras på Gävle sjukhus inom
ramen för Framtidsbygget, och ingå i den lokalförsörjningsplan som tagits fram
för sjukhusområdet. Investeringskostnaderna för Ögonsjukvårdens lokaler
kommer att ingå i kommande etappvisa investeringsbeslut i Framtidsbygget.
Kostnader och finansiering

Av regionfullmäktige beslutad investering upphävs och utgår ur beslutad
investeringsram.
Hittills upparbetade medel kostnadförs 2021.
Alternativa lösningar som utretts

Hälso- och sjukvården har utrett tidigare beslut att flytta Ögonsjukvården till
Södertull, och funnit att nya förutsättningar kommit fram som gör att
Ögonsjukvården bör vara kvar på Gävle sjukhus.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Regionfullmäktige

Göran Angergård
Regiondirektör
Helena Ribacke
vdelningschef
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