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Förvaltningsnamn  

Landstingets kansli 

 

 

Landstingsstyrelsen 

Vårdcentral i Smålandsstenar 

Bakgrund och investeringens omfattning 
Landstingsfullmäktige har i budgeten för 2014 gett Landstingsstyrelsen i uppdrag 

att genomföra en nybyggnation av vårdcentral i Smålandsstenar. 

 

Det har varit problem med fukt och mögelskador i vårdcentralen i 

Smålandsstenar. Hyresvärden, Gislaveds kommun, har försökt åtgärda problemen 

men inte lyckats. 2012 flyttade vårdcentralen till tillfälliga ersättningslokaler och 

nu behöver en ny vårdcentral byggas. Landstinget har köpt mark av Gislaveds 

kommun för detta ändamål. Inom den nya vårdcentralbyggnaden kommer en 

familjecentral att etableras. 

Effekter  
Kund-/patientperspektiv 0 = Ingen påverkan   

5 = Hög påverkan  

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten? 3  

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten? 3  

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet? 3  

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning? 3  

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen? 3  

Process- och produktionsperspektiv  

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider? 0  

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 3  

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i basenhetens 

processer? 

3  

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 3  

Ekonomiskt perspektiv, medför investeringen att kostnader påverkas vad 

gäller 

  

Bemanning, personalkostnader hos klinik Ingen påverkan  

Servicekostnader för städ Ingen påverkan  

IT-kostnader Ingen påverkan  

Möbler Ökar  

Media (El, värme) Ingen påverkan  
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Underhåll (fastighetsrelaterat) Ingen påverkan  

Intäkter   

Patienter Ingen påverkan  

Miljöperspektiv, beskriv vilka miljökonsekvenser för investeringen   

Avfall Ingen påverkan  

Energianvändning Ingen påverkan  

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet) Ingen påverkan  

Transporter Ingen påverkan  

Transporter av farligt gods Ingen påverkan  

Påverkan på befintlig reningsutrustning Ingen påverkan 

Ekonomi 
Investeringsutgiften är beräknad till 61,8 miljoner kronor. Lokalkostnaden för 

landstingets del kommer att bli ca 3,3 miljoner kronor per år vilket är 1 miljon 

kronor högre jämfört med den gamla lokalen. För Värnamo sjukvårdsområde ökar 

hyreskostnaden med 200 000 kr per år, för Vårdcentralerna Bra Liv ca 750 000 kr 

och Medicinsk diagnostik med 50 000 kr.  

 

Vårdcentralerna Bra Liv kommer inom gällande ersättningssystem att finansiera 

tillkommande hyreskostnad för vårdcentralen. 

 

Värnamo sjukvårdsområde kommer inom ramen för kapiteringsersättningen att 

finansiera tillkommande hyreskostnad för barn- och kvinnohälsovård. 

Förslag till beslut 
Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att för nybyggnation av vårdcentral i Smålandsstenar godkänna en   

      maximal utgiftsram på 61,8 miljoner kronor. 

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Stefan Schoultz 

landstingsdirektör  ekonomidirektör 
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UTDRAG 

 

 

Planeringsdelegationen §§ 45-59 

Tid: 2014-04-15, kl 09:00-11:25 
 

 

Plats: Landstingets kansli, sal A 

§ 53 

Dnr 

LJ2014

/455 

Vårdcentral i Smålandsstenar 

Föreligger förslag avseende nybyggnation av vårdcentral i 

Smålandsstenar.  

 

Beslut 

Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta 

 

att för nybyggnation av vårdcentral i Smålandsstenar 

godkänna en maximal utgiftsram på 61,8 miljoner kronor.  

 

Utdrag: Landstingsstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

 

 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   


