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Plats: Regionens hus, sal A  

§ 52 

Dnr 

RJL2015

/274 

Konstnärlig gestaltning vid ny- och 
ombyggnation av fastigheter  
Beslut 

Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta 

 För specificerad ny- och ombyggnationer av fastigheter 

anvisa 12,6 miljoner kronor med redovisad fördelning.  

 

Reservationer 

Samuel Godrén (SD) 

 

Sammanfattning  

Landstingsfullmäktige har 2014-11-26, § 150 antagit Regional 

kulturplan för åren 2015-2017. I kulturplanen anges att det vid 

större ny och ombyggnationer ska prövas behov av konstnärlig 

gestaltning utifrån mål att en procent av utgiften avsätts för detta 

ändamål. 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-01-22. 

 

Yrkanden till beslut på sammanträdet  

Samuel Godrén yrkar på avslag.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

styrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag och avslag 

på Samuel Godréns yrkande. 

 

Beslutet skickas till  

Regionfullmäktige  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 



 

PROTOKOLL 

UTDRAG 

 

 

 

Regionstyrelsen §§ 42-66  

Tid: 2015-03-17, kl 13:00-16:50 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Regionstyrelsens ordförande 

  

Rune Backlund  

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontoret  

Ekonomiavdelningen 

Stefan Schoultz 

 

 

Regionstyrelsen 

Konstnärlig gestaltning vid ny – och 
ombyggnation av fastigheter 

Förslag till beslut 
Regionsstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta  

 

 för specificerade ny- och ombyggnationer av fastigheter anvisa 12,6 

miljoner kronor med redovisad fördelning.  

Information i ärendet 

Bakgrund 
Landstingsfullmäktige har 2014-11-26, § 150 antagit Regional kulturplan för åren 

2015-2017. I kulturplanen anges att det vid större ny och ombyggnationer ska 

prövas behov av konstnärlig gestaltning utifrån mål att en procent av utgiften 

avsätts för detta ändamål. 

Pågående ny- och ombyggnationer 
Föreligger följande pågående fastighetsinvesteringar där behov och ram för 

konstnärlig gestaltning ska prövas. 

 

I förslag till ram har en bedömning gjorts att lokaler som exempelvis operation 

och intensivvård har ett begränsat behov av konstnärlig gestaltning.  

 
Objekt Ber inv 

utgift 

(mnkr) 

Konstnärlig gestaltning 

/behov 

Förslag 

ram 

(mnkr) 

Höglandssjukhuset 

Nybyggnad av hus 37  

Lokaler för bland annat 

operation o intensivvård, 

mottagningslokaler för 

ortopedi, barn- och 

ungdomsmedicin samt 

apotek. 

850 Större konstnärliga gestaltningar som 

behöver upphandlas och projektledas 

omfattar: 

1. Utomhusgestaltning, sammanbindning 

av stad och sjukhus 

2. Utomhusgestaltning, nya 

sjukhusparken 

3. Anhörigentré bårhus 

4. Nya stora entrén (2 plan samt 

restaurang) 

7,5 
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5. Rum för stillhet och bön 

6. Innegård (omfattar 4 plan) 

7. Förbindelsegång ”besöksstråket”    

   (200 m) 

8. Stor inglasad passage mellan nya och 

gamla huskropparna (2 plan) 

9. Visnings- och avskedsrum 

10. Utomhusgestaltning tak 

 

Löskonst till information, smärt-

mottagning, operationsadministration, 

fastighetsteknisk enhet, konferens 1, 

barn- och ungdomsmottagning, 

konferens 2 & utbildning, 

intensivvårdsavdelning, vårdrum, 

uppvakningsenhet, operationsavdelning, 

ortopedmottagning och administration, 

konferens 3, vårdavdelning plan 6 med 

32 rum och 

dagrum samt fönster mot tak, trapphus 

och korridorer samt vissa dörr 

utsmyckningar i vård 

rum.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 

Värnamo sjukhus 

Om- ny och tillbyggnad för 

operation och 

intensivvårdsklinik 

400 Större konstnärliga gestaltningar  
1. Stor innergård med glasskorridorer 

och fondvägg 

2. 24 st. uppvakningsplatser barn/vuxna 

3. Transportkorridor där patienter 

transporteras i säng till och från 

operationsavdelningen 70 m 

4. Entré/utomhusgestaltning 

 

Löskonst till ny entré och väntsal, 

steriltekniska enheten, personalrum, 

intensivvårdsrum, vårdrum, väntrum, 

preoperativa rum, avskedsrum, 

smärtmottagning, undersökningsrum, 

trapphus och korridorer samt vissa dörr 

utsmyckningar i vård rum. 

3,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

Gislaveds vårdcentral 

Ny- och tillbyggnad 

55 Löskonst i både större och mindre 

format till huvudentré, undersöknings-

rum, väntrum, rehab, innergård, 

gymnastiksal, väntrum, trapphus och 

korridorer. 

0,25 

Smålandsstenar vårdcentral 

Nybyggnation 

62 Löskonst i både större och mindre 

format till entré, vårdrum, familjecentral 

(med förskola), trapphus och korridorer. 

0,3 

Summa 1 367  12,6mnkr 

(0,9 %) 

 

Beslutsunderlag 
Regional kulturplan 2015-2017 (antagen landstingsfullmäktige 2014-11-26, §150) 



 

    3(3) 

2015-01-22 RJL 2015/274 

 
 

 

Beslut delges 
Verksamhetsområde Utbildning och kultur 

Verksamhetsområde Regionfastigheter 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

Agneta Jansmyr Stefan Schoultz 

Regiondirektör ekonomidirektör 


