MISSIV
2012-03-09

LJ2012/322

Landstingets kansli
Kansliavdelning Siw Kullberg

Landstingsstyrelsen

Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet
mm - Vårdaren 8, Rosenlund
Bakgrund
Landstingets kansli, IT-centrum samt Hjälpmedelscentralen har under flertalet år
hyrt lokaler på Rosenlundsområdet av Landstinget till hälften ägda bolaget
Bostadsbyggen i Jönköping AB.
Den digitala utvecklingen inom Landstingets verksamheter har medfört att ITcentrums verksamhet successivt har expanderat. För närvarande föreligger ett
stort behov av utökade lokaler.
Efter att Hjälpmedelscentralens verksamhet flyttat till nya lokaler på
Ryhovsområdet finns nu förutsättningar att lösa IT-centrums lokalbehov men
även lokalbrister som finns för inköpsavdelningen.
Vid genomgång och behovsprövning av de ytor som nu blir friställda konstateras
att ytterligare verksamheter såsom Landstingsrevisionen samt fackförbundet
Visionen kan inrymmas i de lokalytor som blir föremål för ombyggnation och
renovering i Vårdaren 8. Detta innebär att hyreskontrakt för två lägenheter i
Vårdaren 5, där Landstingsrevisionen samt fackförbundet Vision haft sina
lokaler, kan sägas upp.

Rivning av byggnad – fler parkeringsplatser
Parkeringssituationen inom Rosenlundsområdet har under lång tid varit mycket
besvärlig. Rivning påbörjas under vecka 10, 2012, av större delen av
Hjälpmedelscentralens tidigare lokaler, vilket gör att en yta kommer att frigöras
som kan disponeras för parkering.
Bostadsbyggen AB erbjuder Landstinget att arrendera ytan för ca 100 000
kronor och om tomtytan för ska nyttjas för parkering så får Landstinget bekosta
iordningsställande för ändamålet. Ytan beräknas inrymma cirka 50-54
parkeringsplatser och kostnaden för ett iordningsställande beräknas till 300 000
kronor.
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IT-centrums lokalbehov
IT-centrums lokalbehov karakteriseras idag av otillräcklighet vad gäller antal
arbetsrum för medarbetare vilket uppfattas som negativt för arbetsmiljön.
Begränsningar i tillgången på samlade lokalytor har gjort att det varit svårt att
samla och arbeta sektionsvis, då man finns utplacerad på flera olika ställen.
Kundservice är idag fysiskt beläget långt från driftsansvariga, vilket är negativt
då man i driftarbetet är beroende av att fysiskt sitta tillsammans.
Receptionen har i dagsläget inte kontroll på de in- och utpasseringar som sker till
fastigheten eftersom det idag finns möjlighet att passera via två ingångar. Ur ett
säkerhetsperspektiv med hänsynstagande till denna känsliga verksamhet måste
en förändring till stånd.
IT-verksamheten har också behov av specifika IT-tjänster av ett antal externa
konsulter, som förekommer i flera projekt och processer. För dessa finns idag
ingen bra arbetslokal.
Leverans av gods till IT-centrum sker idag från Hermansvägen där det idag är en
intensiv trafiksituation. Flera lastbilschaufförer vägrar att backa in från
Hermansvägen med tanke på trafiksituationen och risken för olyckor.
IT-centrums och inköpsavdelningens personal har idag det s k ”Blå fiket” som
en gemensam lokal för för- och eftermiddags fika men även möjlighet att äta
medhavd lunch. ”Blå fiket” är omtyckt men upplevs oftast som trångt och
bullrigt och ger inte den möjligheten man skulle önska vad gäller att värma och
äta sin lunch i en någorlunda ostörd miljö. Idag intas lunch på flera ställen i
fastigheten, bland annat ute i korridorerna. Detta uppfattas som störande
(matos,sorl) för de som samtidigt måste arbeta i närheten.
Köksdelen i ”Blå Fiket” är otillräcklig och uppfyller inte de krav man ställer på
livsmedelshantering.
Ombyggda och anpassade lokaler förväntas ge:







Samlokalisering av sektionernas verksamheter/arbetsplatser
Samlokalisering och ”centralisering” av kundservice och driftansvariga
Gemensam reception med andra verksamheter – inköpsavdelningen,
landstingsrevisionen m fl
Mer rationell och framför allt säkrare godshantering
Ytterligare konferenslokaler, för typ 6-10 personer
Ändamålsenliga fika- och lunch utrymmen
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Ökad hyreskostnad
Utgiften för ombyggnationen av lokalerna är beräknad till cirka 8,9 miljoner
kronor som finansieras av Bostadsbyggen AB.

Nytt kontrakt
Objekt
Vårdaren 5 och 8
Arrende tomtmark
Summa

Hyra
8 569 000 kronor
100 000 kronor
8 669 000 kronor

Yta kvm
9 032

Kvm /År
949

Nuvarande kostnad är på totalt 6 875 000 kronor vilket innebär att
hyreskostnaden efter ombyggnation ökar med lokalerna bland annat erhåller en
högre standard blir hyreskostnadsökningen på cirka 1,8 mnkr.
Av den ökade lokalkostnaden kommer 1,2 mnkr att belasta IT-centrum som
finansieras inom förvaltningens ram. Resterande 0,6 mnkr avser Landstingets
kansli och kommer att finansieras genom effektiviseringar.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna av Bostadsbyggen AB redovisat hyreskontrakt efter genomförd
ombyggnation av Vårdaren 8.
att för iordningsställande av parkeringsplatser, ur anslaget för oförutsedda
utgifter, anvisa 300 000 kronor.
LANDSTINGETS KANSLI

Agneta Jansmyr
Landstingsdirektör

Stefan Schoultz
Ekonomidirektör
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§ 43
Dnr
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Lokalbehov för Landstingets IT-verksamhet –
Vårdaren 8, Rosenlund
Föreligger förslag till nytt hyreskontrakt och anläggning av
parkeringsplatser för Vårdaren 8, Rosenlundsområdet.
Beslut
Planeringsdelegationen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna av Bostadsbyggen AB redovisat hyreskontrakt
efter genomförd ombyggnation av Vårdaren 8 samt,
att för iordningsställande av parkeringsplatser, ur anslaget
för oförutsedda utgifter, anvisa 300 000 kronor.
Utdrag: Landstingsstyrelsen

Vid protokollet

Siw Kullbergh
Justeras

Håkan Jansson
Ordförande

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Sandqvist

