Beredningen för strategiska
sjukvårdsinvesteringar

PROTOKOLL §§ 15-17
Datum

2021-05-20
1 (3)

Protokoll från beredningens för strategiska
sjukvårdsinvesteringar sammanträde
Tid:
Plats:

2021-05-20, kl 09:00-13:00
Teamsmöte

Beslutande
Stefan Lamme (M), ordförande
Birgitta Södertun (KD), 1:e vice ordförande
Ingrid Lennerwald (S), 2:e vice ordförande
Niclas Nilsson (SD)
Sara Svensson (V)
Inger Tolsved Rosenkvist (L)
Annette Linander (C)
Mätta Ivarsson (MP)
Övriga
Magnus Windblixt, fastighetsdirektör
Peter Lanbeck, chef programkontor SUS
Rita Jedlert, strateg
Tony Carlin, chef fastighetsutveckling
Björn Lövgren Ekmehag, förvaltningschef
Mikael Ekelund, sektionschef SUS
Carita Jönsson, fastighetsutvecklare
Lars Nihlén, chef strategiska projekt
Gustaf Hallqvist, sekreterare

§ 15 Justering
Ingrid Lennerwald (S) valdes att jämte ordföranden justera protokollet.

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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§ 16 Verksamhetsinformation
●
●
●
●
●

Sjukhuset i Lund, inkl. fördjupad verksamhetsgenomgång och
statusrapport avseende den långsiktiga planeringen
Aktuellt om FORTH
Aktuellt om Södra Lasarettsområdet i Malmö
Aktuellt om Helsingborg efter regionstyrelsens beslut
Statusuppdatering strategiska projekt

§ 17 Återrapportering 4 för strategiska investeringar i hälso-och
sjukvården
Ärendenummer: 2020-POL000175
Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringars beslut
Beredningen för strategiska sjukvårdsinvesteringar föreslår Regionstyrelsen
följande:
1. Regionstyrelsen beslutar genomföra ombyggnad för barn- och
ungdomsmedicin i Malmö samt medelstilldela projektet med15 Mkr till
utrustningsinvesteringar
2. Rapporten läggs till handlingarna
Sammanfattning
Återrapportering avser första tertial 2021-04-30.
I bifogat underlag redovisas aktuell status för de strategiska projekten.
Arbetet på sjukhuset i Helsingborg håller på att avslutas och övergå i
förvaltning. Planprocessen för ett nytt sjukhus inom området Östra Ramlösa ska
påbörjas.
När det gäller sjukhuset i Lund så avser beredningen att under hösten
återkomma med ett förslag till en långsiktig plan för utvecklingen av Skånes
universitetssjukhus i Lund. Behovet av nya lokaler för förlossning och
neonatalvården är fortfarande angeläget och brådskar. Hur det ska lösas är
beroende av den långsiktiga fysiska planeringen av sjukhusets utveckling.
Arbetet på sjukhuset i Malmö pågår enligt plan. Bygget har påverkats av
bristande koordinering och leveransförseningar med anledning av pandemin.
Barn- och ungdomsmedicin finns med på listan till Regionstyrelsen över
möjliga investeringar för senareläggning. Regionstyrelsen har ännu inte
återkommit med beslut. I väntan på det så fortlöper planeringen. Medel till
bygginvesteringar är beviljade, men medel till utrustning med 15 Mkr fanns inte
med i det beslutet varför den summan äskas nu i samband med
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återrapporteringen.
Planeringen av Laboratoriemedicin i blocket fortgår men start av byggnation
kommer att påbörjas något senare än enligt ursprunglig plan.
FORTH har i avvaktan på beslut från Hässleholms kommun angående
miljöpåverkan i marken gjort en genomgång kring verksamhetens krav på yta i
relation till ursprunglig programhandling. Verksamheten har behov av utökade
ytor och bedömningen är att det ryms inom befintlig ram.
Sammanfattning per 2021-04-30
Planeringsutrymme Medelstilldelning
Utfall
24 968
22 396
10 352
I ärendet finns följande dokument
Beslutsförslag 2021-05-03
Projektrapport NSH
Projektrapport NSL
Projektrapport NSM
Projektrapport BUM
Projektrapport FORTH
Projektrapport Laboratoriemedicin

Vid protokollet

Gustaf Hallqvist
Sekreterare

Justerat 2021-06-01

Stefan Lamme
Ordförande
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Ingrid Lennerwald
2:e vice ordförande

