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Beslut -Framtidsbygget - Evakueringsbyggnader Gävle Sjukhus (RS
2021/1975)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
1. Medge investering om 231 500 tkr kronor avseende Evakueringsmoduler för etapp 1 och
2 i anslutning till hus 31, Gävle sjukhus.
2. Investering finansieras inom ramen av Framtidsbygget.
Under förutsättning att fullmäktige beslutar ovan beslutar styrelsen för egen del
3. Uppdra åt Regiondirektören att genomföra investeringen.

Sammanfattning
Framtidsbygget kommer att påbörja sin om- och nybyggnation av Gävle Sjukhus i närtid.
Därav behöver verksamheter evakueras, eftersom det inte finns möjlighet för dem att vara
kvar i sina nuvarande lokaler under byggnationen.
En förutsättning för att genomföra en evakuering av verksamheterna som har sin verksamhet i
hus 60 och 11-14 måste en investering i evakueringsmoduler för vårdverksamhet ske, så att en
patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden till den mest fördelaktiga ekonomiska
lösningen.
Utifrån hearingar/dialoger med ett antal modultillverkare samt analyser av denna bransch, så
har det resulterat i att investera (köpa) moduler är en mer fördelaktig ekonomisk lösning än att
hyra moduler. Utifrån den tid som dessa verksamheter är tänkt att vara evakuerade i moduler.
Vid Fastighets, teknik- och miljöutskott sammanträde föreslogs att investeringsförslaget gäller
under förutsättning att Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner investeringsärendet. Hälsooch sjukvårdsnämnden ställde sig bakom investeringsförslaget på sitt sammanträde 2021-0929.

Patrik Stenvard (M) inkommer med ett särskilt yttrande med följande lydelse: ” För att kunna
genomföra Framtidsbygget krävs tillfälliga ersättningslokaler i direktanslutning till sjukhuset.
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Sjukhusområdet är en känslig miljö där den primära och sekundära vattentäkten påverkas av
byggnationerna på sjukhusområdet. Det finns även känslig kulturmiljö i sjukhusets område.
Därför är placeringen viktig vilket inte framgår av ärendet, vilket är olyckligt. Det har sedan
utskottets hantering kommit till vår kännedom att det finns synpunkter på eventuell placering
av dessa tillfälliga lokaler. Även om de är tillfälliga så kommer byggnaderna vara uppställda
under lång tid och kan därför förväntas påverka närmiljö på ett påtagligt sätt. Därför ställdes
frågor kring placering men ingen närmare beskrivning kunde redovisas på mötet. Det är av
yttersta vikt att Regionstyrelsen får fullödig information om såväl investeringsärendet och
placering”.

Förslag till beslut
Fastighets, teknik- och miljöutskott föreslår regionfullmäktige besluta följande

1.
Medge investering om 231 500 tkr kronor avseende Evakueringsmoduler för etapp 1 och
2 i anslutning till hus 31, Gävle sjukhus.
2.

Investering finansieras inom ramen av Framtidsbygget.

3.

Uppdra åt Regiondirektören att genomföra investeringen.

4.
Beslutet gäller under förutsättning att Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner
investeringsärendet.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Framtidsbygget - Investering avseende evakueringsbyggnader,
Gävle sjukhus
Bilaga 1 - Ungefärliga kostnader med de olika strategialternativen
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§121 HSN Framtidsbygget - Investering avseende evakueringsbyggnader, Gävle
sjukhus
Framtidsbygget - evakuering av verksamhet till moduler vid hus 31 2021-09-09
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