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RJL2015

/387 

Om- och tillbyggnad av två förlossningssalar, 
Länssjukhuset Ryhov 
Beslut 

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

 

 För ombyggnation av två vårdsalar till förlossningssalar vid 

Länssjukhuset Ryhov anvisa 3,3 miljoner kronor. 

 

Sammanfattning  

Landstingsstyrelsen har 2014-05-06 § 82 beslutat att för ombyggnad av 

två vårdsalar till förlossningsrum anvisa en maximal investeringsram på 

2,2 miljoner kronor. 

 

Efter genomförd upphandling och analys av dessa föreligger behov av att 

utgiftsramen höjs till 3,3 miljoner kronor 

 

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-05-27 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontoret  
Ekonomi 
 
 

 
Regionstyrelsen 

Ombyggnad till förlossningssalar 
Länssjukhuset Ryhov 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 för ombyggnation av två vårdsalar till förlossningssalar vid Länssjukhuset 
Ryhov anvisa 3,3 miljoner kronor. 

 

Sammanfattning 
Landstingsstyrelsen har 2014-05-06 § 82 beslutat att för ombyggnad av två 
vårdsalar till förlossningsrum anvisa en maximal investeringsram på 2,2 miljoner 
kronor. 
 
Efter genomförd upphandling och analys av dessa föreligger behov av att 
utgiftsramen höjs till 3,3 miljoner kronor 
 

Information i ärendet 
Landstingsfullmäktige har i budgeten för 2014 gett Landstingsstyrelsen i uppdrag 
att genomföra en ombyggnation av två vårdsalar till förlossningsrum på 
Länssjukhuset Ryhov. 
 
Bakgrunden är att antalet förlossningar ökat och det därmed inte finns tillräckligt 
antal förlossningssalar. Patienter hänvisas till andra sjukhus på grund av platsbrist 
och brist i tillgång på förlossningsalar risker att alla inte får tillgång till adekvat 
smärtlindring/behandling. 
 
Efter genomförd upphandling och tillsammans med entreprenör genomförd analys 
av kostnader föreligger ett behov av en utökad utgiftsram till 3,3 miljoner kronor. 
  
Den ökade utgiften jämfört med anvisad ram är främst en följd av 

• tillkommande tillgänglighet -WC i ett av förlossningsrummen 
(tillkommande myndighetskrav) 
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• genomförande under pågående verksamhet kräver stort 
hänsynstagande och blir mer komplicerat än vad som var medtaget i 
den första bedömningen 

• arbeten krävs i större omfattning än vad som bedömts i ursprunglig 
kostnadsuppskattning 

 

Beslutet delges 
Verksamhetsstöd o service -regionfastigheter 
 
REGIONLEDNINGSLEDNINGSKONTORET 
 
 
 
Agneta Jansmyr  Stefan Schoultz 
Regiondirektör  Ekonomidirektör 


