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Plats: Regionens Hus, sal A    

§ 139 

RJL2015

/1671 

Ombyggnad av Vetlanda vårdcentral  
Beslut 

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta  

 Godkänna en maximal investeringsutgift på 3,2 miljoner kronor 

för ombyggnad av Vetlanda vårdcentral  

 

Sammanfattning  

Lokalen för rehab-enheten vid Vetlanda vårdcentral är placerad i 

källarlokaler. Rehabenheten ska flytta till plan 2 så de finns i anslutning 

till övriga delar på vårdcentralen vilket kräver en ombyggnad. 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-18 

 

Beslutet skickas till  

Regionstyrelsen  

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson 

Ordförande  

   

 

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontor  

Ekonomi  

Eva Astliden Milton 

 

 

 

Regionstyrelsen 

Ombyggnad av Vetlanda vårdcentral 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar 

 godkänna en maximal investeringsutgift på 3,2 miljoner kronor för ombyggnad 

av Vetlanda vårdcentral.   

Sammanfattning 
Lokalen för rehabenheten vid Vetlanda vårdcentral är placerad i källarlokaler. 

Rehabenheten ska flytta till plan 2 så de finns i anslutning till övriga delar på 

vårdcentralen vilket kräver en ombyggnad. 

Information i ärendet 

Bakgrund  
Lokalen för rehabenheten i Vetlanda vårdcentral är placerad i källarlokaler. Detta 

innebär att patienter som skall besöka rehab enheten först får gå en trappa upp för 

att registrera och betala för sitt besök för att sedan åter gå ner för behandling på 

rehab enheten. Patienterna klagar över att verksamhet och reception inte är på 

samma plan. 

 

Lokalerna är också i akut behov av renovering. Det behövs nya golvmattor och 

våtrumstapeter och en fuktskada i personalutrymmet behöver åtgärdas snarast. 

Arbetsmiljön för de anställda är inte bra, det är lite ljusinläpp på grund av att det 

inte finns några fönster och dålig luft. Arbetsmiljön skulle även bli bättre om 

lokalen är anslutning till övriga delar på vårdcentralen.  

 

En samordnad vårdcentral på samma våningsplan skulle innebära en klar 

förbättring för patienterna. Därför behöver en ombyggnad göras så att 

rehabenheten kan flyttas till plan 2 där övriga verksamheten finns.  

 

Investeringsutgiften beräknas uppgå till 3,2 miljoner kronor. Eftersom de nya 

lokalerna har mindre yta blir lokalkostnaden bara 25 000 kr högre per år för Bra 

Liv.  
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Effekter 
 
Kund-/patientperspektiv 0 = Ingen påverkan           

5 = Hög påverkan  

Kund-/patientperspektiv  

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten? 5 

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten? 5  

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller patientsäkerhet? 4  

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning? 4  

Innebär investeringen möjlighet att förbättra vårdproduktionen? 5  

Process- och produktionsperspektiv   

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider? 3 

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 4  

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 

basenhetens processer? 

4  

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 5  

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 Ingen påverkan 

Media (El, värme) Ingen påverkan 

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 
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Beslut skickas till 
Bra Liv 

Regionfastigheter 

Regionledning, Ekonomi 

 

REGIONLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Stefan Schoultz 

regiondirektör  ekonomidirektör 

 

 


