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Motion om underhåll och
ombyggnationer av Kiruna sjukhus
Dnr 01564-2019

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att avslå motionen.

Yttrande till beslutsförslaget
Det finns en långsiktig underhållsplan för Kiruna sjukhus och den uppdateras årligen. Årligen görs bedömning av behov och prioritering av vilka underhållsåtgärder som ska utföras för att upprätthålla en säker fastighet och
säker drift.
Division Service har genom åren haft en stabil budget för fastighetsunderhåll. Hyresintäkterna för regionens fastigheter samt driftkostnader i övrigt
bestämmer utrymmet för fastighetsunderhåll. Regionstyrelsen ser i dagsläget
inget behov av att öka de ekonomiska förutsättningarna för fastighetsunderhåll.
Eventuella lokalanpassningar för interna eller externa hyresgäster beslutas i
särskild ordning.

Sammanfattning
Glenn Berggård (V) föreslår i en motion att regionfullmäktige ska besluta
- att den långsiktiga underhållsplanen för Kiruna sjukhus aktualiseras och
revideras under 2019
- att planeringen för nödvändiga ombyggnadsarbeten, för genomförda och
planerade verksamhetsförändringar, uppdateras
-att ekonomiskt utrymme för åtgärder de närmaste tre åren skapas i strategiska planen och finansplanen
-att underhållsarbete för att säkerställa långsiktigt nyttjande av fastigheten
påbörjas samt
-att ombyggnader för anpassning av lokaler mm pga verksamhetsförändringar påbörjas.

Ärendet
Mot bakgrund att diskussionerna mellan Region Norrbotten och LKAB avstannade under våren gällande principerna för LKAB:s ersättning till regionen för Kiruna sjukhus, har Glenn Berggård inkommit med en motion. I motionen föreslås bl a att underhållsplanen för Kiruna sjukhus aktualiseras och
revideras samt att planeringen för nödvändiga lokalanpassningar uppdateras.
LKAB:s gruvdrift kommer på sikt att påverka Kiruna sjukhus som innebär
att sjukhuset behöver rivas och uppföras på annan plats. Enligt LKAB:s prognos kommer Kiruna sjukhus påverkas av markdeformationerna först efter
2030.
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Regionen har en långsiktig underhållsplan för Kiruna sjukhus och den revideras årligen. Årligen görs bedömning av behov och prioritering av underhållsåtgärder där hänsyn tas till byggnadernas livslängd och aktuellt behov
för att upprätthålla en säker fastighet och säker drift samt med beaktande av
att det är ekonomiskt försvarbart för hela regionen. De senaste fyra åren har
underhållsåtgärder utförts för 2-3 mnkr per år vid Kiruna sjukhus vilket har
tillgodosett de mest angelägna åtgärderna.
Under hösten 2019 har Region Norrbotten och LKAB återupptagit samtalen
om sjukhuset i Kiruna och samtalen kommer att intensifieras då regionen har
genomfört erforderliga förstudier. Inriktningen är att nå en överenskommelse
där LKAB ersätter Region Norrbotten. Arbetet leds av regiondirektören och
LKAB:s direktör för samhällsomvandlingarna.
Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet
Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor
och män, flickor och pojkar.
Bilagor:
Motion 01564-2019 om underhåll och ombyggnationer av Kiruna sjukhus.
Protokollsutdrag skickas till:
Regiondirektör
Divisionschef division Service
Ekonomi- och planeringsdirektör
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