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Landstingsstyrelsen

Ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktion vid S:t Görans akutsjukhus

Föredragande landstingsråd: Maria Wallhager

ÄRENDET
Locum AB föreslår ny- och ombyggnation av lokaler för akutmottagning samt patologi och obduktionsverksamhet vid S:t Görans akutsjukhus.
FÖRSLAG TILL BESLUT
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta
att godkänna att ny- och ombyggnation av lokalerna för akutmottagning samt patologi- och obduktionsverksamhet vid S:t Görans akutsjukhus genomförs i enlighet
med av Locum AB redovisat programarbete inom en ekonomisk ram om högst
260 000 000 kronor
att uppdra åt Locum AB att inrymma investeringsutgifter för år 2010 inom fastställd
investeringsram för år 2010 och att beakta objektet i kommande års investeringsplaner
att uppdra åt Locum AB att återkomma till landstingsfullmäktige i ärendet för förnyat beslut om angiven ekonomisk ram eller annan förutsättning för projektet förändras
att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att beakta investeringen avseende ny- och ombyggnation av lokalerna för akutmottagning samt för
patologi- och obduktionsverksamhet vid S:t Görans akutsjukhus i samband med upphandling och nytt driftavtal för S:t Görans akutsjukhus.
Bilagor
1 Locum-förvaltningens tjänsteutlåtande
2 V-ledamotens reservation i produktionsutskottet
3 Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande
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Det är angeläget att akutverksamheten vid S:t Görans sjukhus får mer ändamålsenliga lokaler. Den föreslagna dimensioneringen av lokaler innebär möjlighet att utöka
akutmottagningsverksamheten med ca 40 % jämfört med nuläge till ca 100 000 besök årligen. Den demografiska utvecklingen kommer att kräva en ökad kapacitet i
länets sjukvård. Bara under de senaste fem åren har länets befolkning ökat med nära
150 000 personer. Utbyggnaden av akutverksamheten vid S:t Görans akutsjukhus ger
möjlighet att med en relativt sett begränsad investering uppnå en angelägen kapacitetsökning. S:t Görans akutsjukhus har också en lokalisering som är lätt tillgänglig
för en stor del av medborgarna som bor i innerstaden och västerort.

Catharina Elmsäter-Svärd

Maria Wallhager

Per-Inge Buskas
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ÄRENDET OCH DESS BEREDNING

Locum AB:s styrelse har den 18 februari 2010, enligt förvaltningens förslag, beslutat att projektet genomförs till en total kostnad om 260 000 000 kronor under förutsättning att beslut fattas av landstingsfullmäktige och under förutsättning att HSN
verifierar att hyresavtalen för ny akut- och patologmottagning ingår som en förutsättning för berörda vårdavtal som tecknas för S:t Görans sjukhusområde fr. o. m. 1
januari 2013.
Locum-förvaltningens tjänsteutlåtande den 11 februari 2010 bifogas (bilaga).

Produktionsutskottet har den 28 april 2010, enligt landstingsdirektörens förslag,
föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att godkänna att
ny- och ombyggnation av lokalerna för akutmottagning samt patologi- och obduktionsverksamhet vid S:t Görans akutsjukhus genomförs i enlighet med av Locum AB
redovisat programarbete inom en ekonomisk ram om högst 260 000 000 kronor, att
uppdra åt Locum AB att inrymma investeringsutgifter för år 2010 inom fastställd
investeringsram för år 2010 och att beakta objektet i kommande års investeringsplaner, att uppdra åt Locum AB att återkomma till landstingsfullmäktige i ärendet för
förnyat beslut om angiven ekonomisk ram eller annan förutsättning för projektet
förändras, att uppdra åt landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden att
beakta investeringen avseende ny- och ombyggnation av lokalerna för akutmottagning samt för patologi- och obduktionsverksamhet vid S:t Görans akutsjukhus i samband med upphandling och nytt driftavtal för S:t Görans akutsjukhus.
S-ledamöterna deltog inte i beslutet.
V-ledamoten reserverade sig till förmån för sitt förslag (bilaga).
MP-ersättaren antecknade följande särskilda uttalande.
”Om jag hade haft yrkanderätt hade jag bifallit Socialdemokraternas förslag om återremiss.”
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 20 april 2010 bifogas (bilaga).

Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 2 juni 2010.

