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Sammanfattning

I investeringsplaneringen inför 2020-2023 lyftes behovet av att uppföra en
tillbyggnad i Lycksele för Röntgen och Labmedicin som ett separat behov.
Regionfullmäktige fastställde i juni 2020 investeringsramen och dess innehåll
där byggnad 120 var specificerad.
Bakgrunden till tillbyggnaden är att byggnad 101 har tekniska begränsningar
och regionen behöver uppfylla gällande ventilationsregler. Dessutom
finns kapacitets- och flödesproblem för bild och funktionsmedicin, Lab och
akuten. En förutsättning för att få till ett förbättrat flöde för akuten är att Lab
medicin behöver flytta. Därför togs ett förslag fram där regionen väver in flera
behov i en lösning genom att tillskapa en tillbyggnad som binder ihop
sjukhusets olika delar och skapar förutsättningar för effektivare vårdflöden.
Tillbyggnaden är även en möjliggörare för att på sikt flytta Hälsocentralen
Stenbergska till lasarettsområdet.
I den fastställda investeringsramen med tillhörande plan var den preliminära
investeringsnivån beräknad till 101 Miljoner kronor. Efter genomgång av
systemhandling och nya beräkningar är den föreslagna investeringsnivån 132
Miljoner kronor.
Planerad byggstart är hösten 2021 och inflyttning kvartal 4 2023.
Förvaltningen är nu i processen att starta byggprocessen och därav nu
ärendet formellt beslut att starta byggnationen fattas. Mot bakgrund av
investeringsvolymens storlek och art behöver regionfullmäktige fatta beslut i
ärendet.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Aktivera projektet byggnad 120 i enlighet med investeringsplanen.
Regionstyrelsen med rätt att delegera ger regiondirektören i uppdrag att
genomföra uppförandet av byggnad 120 för 132 miljoner kronor. Eventuell
avvikelse från beräknad investeringsram vid upphandlingsförfarandet skall
återrapporteras för vidare hantering i Regionstyrelsen. Ökade driftkostnader
hanteras i budgetarbetet 2023
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Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Regiondirektören får i uppdrag, med rätt att vidaredelegera, att genomföra
uppförandet av byggnad 120. Beslutet gäller under förutsättning att
regionfullmäktige beslutar att genomföra projektet.
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar:
Projektet uppförande av byggnad 120 genomförs för 132 miljoner kronor, i
enlighet med investeringsplanen.
Eventuell avvikelse från beräknad investeringsram vid
upphandlingsförfarandet skall återrapporteras för vidare hantering i
Regionstyrelsen.
Ökade driftkostnader hanteras i budgetarbetet 2023.
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