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Protokoll från Beredningen för strategiska
sjukvårdsinvesteringars sammanträde
Tid:
Plats:

2020-06-03, kl. 10:00-12:00
Bautarummet, Media Evolution City, Gängtappen, Stora Varvsgatan
11, Malmö

Beslutande
Stefan Lamme (M), ordförande
Birgitta Södertun (KD), 1:e vice ordförande
Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande
Annette Linander (C)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Mätta Ivarsson (MP)
Niclas Nilsson (SD)
Sara Svensson (V), deltog på distans

Övriga
Magnus Windblixt, fastighetsdirektör
Tony Carlin, divisionschef
Rita Jedlert, strateg
Nina Löfström, projektchef NSL, § 14:1
Harald Roos, sjukhuschef Helsingborgs lasarett, § 14:2
Lars Kristensson, förvaltningschef Medicinsk service § 13, deltog på distans
Anna Appelgren, sekreterare

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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§ 13 Val av justeringsperson
Ingrid Lennerwald (S) utses att jämte ordförande justera protokollet.

§ 14 Verksamhetsinformation
1. Fysisk planering Lund
2. Helsingborg – alternativ för utredning
3. Inhyrning RMC

§ 15 Laboratoriemedicin Lund
Ärendenummer: 2020-POL000295
Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringars beslut
Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar föreslår Regionstyrelsen
1. Beslutar godkänna den nya inplaceringen i Blocket Lund
2. Godkänna en utökad ram med totalt 59 Mkr, fördelade på utökad
fastighetsinvestering med 38 Mkr från 200 Mkr till 238 Mkr och en utökad ram
för utrustningsinvesteringar med 21 Mkr från 11 Mkr till 32 Mkr.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade i §32/19 om Budget 2020 med verksamhetsplan
för 2021 och 2022 om en investering för ett Laboratoriemedicinskt centrum i
Lund. En bärande idé i den sammanhållna laboratoriemedicinska verksamheten
har varit att koncentrera delar av verksamheten till Lund. Under 2018
påbörjades ett arbete för att skapa nya lokaler för klinisk kemi och dess 24/7plattform samt för en koncentration av specialkemi till Lund. Ett leasingavtal
tecknades 2018 med leverantör av analysplattformen. Den aktuella plattformen
kräver större yta än vad som tidigare planerades för. Det vore önskvärt med en
mer sammanhållen process kring upphandling av utrustning och byggnation än
vad som nu är aktuellt. I underlaget framgår att det finns en risk för vite om
tidplanen för leverans av analysplattformen inte kan hållas. Beredningen gör
bedömningen att det är angeläget att byggnationen i blocket kommer igång
snarast.
I ett tidigt skede beräknas behovet av insatser till kring 200 miljoner kronor,
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medel som sätts av under planperioden samt 11 Mkr för
utrustningsinvesteringar. Regionstyrelsen beslutade i §182/19 om en
medelstilldelning med 25Mkr för projektering och för kompletterande
programhandling.
Ombyggnaden omfattar lokaler för ny analysplattform som med tillhörande
laboratorie- och stödfunktioner, nya lokaler för patientnära analyser,
specialkemi inklusive samlokalisering av verksamhet från Malmö till Lund,
administrativa lokaler, personal och pausutrymmen inklusive nytt
omklädningsrum. Arbetet påbörjades vid årsskiftet 2019/20 och ett flertal omtag
har gjorts avseende programhandling och systemhandling.
Nu föreliggande förslag innebär att användningstiden för ett nytt
laboratoriemedicinskt centrum ökar från 10 år till 25 år. Det innebär ökade
kostnader i förhållande till budget för byggnation till följd av utökade ytor med
3900 kvm, infrastruktur inklusive ventilation samt ökade kostnader för
utrustning till följd av en ökad robotisering. Upphandling av aktuella robotar är
inte påbörjad. Bygginvesteringar har ökat från 184 Mkr till 238 Mkr och
utrustning från 11 Mkr till 32 Mkr. Totalt behövs en utökning av budgeten med
59 Mkr. Projektet räknar med minskade kostnader till följd av robotisering med
20-30 Mkr årligen, pengar som enligt nuvarande styrmodell kommer
vårdförvaltningarna till godo.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-27
2. Projektrapport till styrgrupp 2020-05-11
3. Presentation

§ 16 Uppdrag södra området Malmö
Ärendenummer: 2020-POL000279
Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringars beslut
Beredningen beslutar ge Fastighetsdirektören i uppdrag
1. Presentera ett businesscase för etablering av psykiatri, habilitering och
hjälpmedel och palliativ vård på södra området i Malmö
2. Samverka i arbetet med aktuella förvaltningar och fackliga organisationer
3. Genomföra en dialog med Malmö kommun om tomtmarken
4. Återkomma till beredningen vid sammanträdet den 28 september 2020
med ett förslag till ett planärende till Malmö kommun.
Sammanfattning
Arbetet med att hitta lämpliga lokaler i Malmö för psykiatrisk vård, habilitering
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och hjälpmedel samt palliativ vård har pågått sedan 2015. Den 20 december
2017 i §54 beslutade beredningen att tillsätta en arbetsgrupp med representanter
för berörda förvaltningar, brukarrepresentanter samt fackliga organisationer och
med uppgift att identifiera lokalbehov för aktuella verksamheter. Aktuellt
område är södra området eventuellt inkluderande den så kallade INSPI-tomten.
Arbetet skulle ske i nära samverkan med beredningen. Regionfastigheter fick i
uppdrag att hålla samman arbetet och anlitade extern konsultfirma för att
medverka i en behovsanalys. Rapporten är presenterad.
I beslut §5/18 föreslog beredningen regionstyrelsen att ge regiondirektören i
uppdrag attt teckna en avsiktsförklaring med Annehem Bygg& Projekt AB
avseende INSPI-tomten. Regionstyrelsen beslutade i enlighet med förslaget i
§22/18.
Beredningen har återkommande diskuterat framförallt psykiatrins i Malmö
behov av nya lokaler. Det är nu aktuellt att konkretisera möjligheterna att bygga
på södra området. Fastighetsdirektören får därför i uppdrag att ta fram ett
businesscase för behovet, ha en skarp dialog med Malmö kommun samt
återkomma med ett förslag att lägga ett planärende till Malmö kommun hösten
2020.

I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2020-05-27

Vid protokollet

Anna Appelgren
Sekreterare

Justerat 2020-06-03

Stefan Lamme (M)
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Ingrid Lennerwald (S)

