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Landstingsstyrelsen

Omklädningsrum Värnamo sjukhus ombyggnation
Bakgrund
Under 2009 påbörjades ombyggnation av vårdavdelningar i hus 11 som i allt
väsentligt är utformade utifrån den verksamhet som bedrevs när sjukhuset
byggdes för nästan 40 år sedan. Behov föreligger att av patientsäkerhetsskäl få till
stånd fler en- och tvåpatientrum, bättre hygienutrymmen men också uppnå
förbättringar i arbetsmiljön som gäller expeditions- och personalutrymmen.
I samband med ombyggnation sker också tekniska förbättringar i el, ventilation
och värmeförsörjning.
Beslut som hittills fattats avser
- Våningsplan 4 (Geriatrisk rehab vårdavdelningar) 20 miljoner kronor
- Våningsplan 5 (Geriatrisk rehab mottagn mm) 28 miljoner kronor
Under 2011 har också påbörjats ombyggnad av lokaler för arbetsterapi och
sjukgymnastik. Investeringsutgiften är beräknad till drygt 39 miljoner kronor.
Ombyggnationen innebär att verksamheten får en effektivare lokalanvändning
vilket också leder till att lokalytor kan frigöras.
I takt med att vårdavdelningarna byggs om försvinner omklädningsrum på varje
våningsplan då dessa disponeras för annat ändamål. Genom den effektivisering av
lokalanvändningen som sker för arbetsterapi- och sjukgymnastik ges möjlighet att
inom dessa ytor iordningställa gemensamma omklädningsrum.

Investeringsutgift
Investeringsutgiften för omklädningsrum motsvarande en yta på 155 kvm är
beräknad till 3,2 miljoner kronor.
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Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att för ombyggnation av lokaler för omklädningsrum på Värnamo sjukhus anvisa
en preliminär utgiftsram på 3,2 miljoner kronor.
att finansiering sker ur ofördelad investeringsram
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Sal A, Landstingets kansli

Ombyggnation omklädningsrum Värnamo sjukhus
Under pågående ombyggnad av vårdavdelningar på
LJ2012 Värnamo sjukhus finns behov av ombyggnation av
/424
omklädningsrum enligt investeringsförslag.
§ 55
Dnr

Beslut:
Planeringsdelegationen föreslår att landstingsstyrelsen
beslutar
att för ombyggnation av lokaler för omklädningsrum på
Värnamo sjukhus anvisa en preliminär utgiftsram på 3,2
miljoner kronor.
att finansiering sker ur ofördelad investeringsram
Utdrag: Landstingsstyrelsen
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