Svar på interpellation från Roland Gustbée (M) gällande arbetet med generalplanen.
Under våren 2014 fattade dåvarande landstingsfullmäktige beslut om en generalplan som
innebar omfattande byggnation på sjukhusen i Växjö och Ljungby samt på Sigfridsområdet.
Roland Gutsbée ställer fyra frågor till Anna Fransson om hur arbetet med generalplanen
fortskrider, tidsplaner samt kostnadsram.
Fråga 1.
Håller tidplanen för generalplanen?
Svar.
Generalplanen med inriktning vuxenpsykiatri på CLV togs upp till beslut i
landstingsfullmäktige februari 2014. Ärendet återremitterades och beslut fattades i
landstingsfullmäktige mars 2014.
I samband med budgeten i november 2014 antogs budget för S, V och MP vilket innebar
inriktning vuxenpsykiatri på Sigfridsområdet.
Varje enskilt projekt i generalplanen skall beslutas i styrelsen innan genomförande. Följande
beslut är fattade i styrelsen efter mars 2014:
-

Ombyggnad av röntgen enligt beslut LS 3 juni 2014.
Ombyggnad av kliniskt träningscentrum enligt beslut LS 3 juni 2014.

-

Ombyggnad av scopienheten enligt beslut LS 3 juni 2014.

-

Nya lokaler för administration inom Region Kronoberg enligt beslut LS 3 juni
2014.

-

Nybyggnad av vårdcentral Strandbjörket planeras i kv Skärvet i samarbete med
Växjöbostäder, som fastighetsägare. Inriktningsbeslut LS 2 september 2014.

-

Ombyggnad av klinisk kemi enligt beslut LS 9 december 2014.

-

Ombyggnad av ögonkliniken enligt beslut LS 9 december 2014.

-

Planering för kliniskt kemi enligt beslut i LS 9 december 2014.

-

Nybyggnad för folktandvården i anslutning till vårdcentralen Teleborg enligt
beslut RS 14 januari samt 3 juni 2015.

-

Nybyggnad av vuxenpsykiatrins lokaler på Sigfridsområdet enligt beslut RS 16
september 2015.

Tidplanen uppdateras fortlöpande efterhand som delbeslut fattas. En uppdatering sker vid
budgetbeslut i november och efterföljande investeringsplan följer budgetramen.

Fråga 2.
Om inte, på vilket sätt har tidplanen ändrats?
Svar:
Det som har skett är att genomförandetiden för respektive projekt har senarelagts och vissa
projekt visar en större investeringsvolym.
Fråga 3.
Håller den totala kostnadsramen som det ser ut idag?
Svar.
Den totala kostnadsramen beror på omfattningen av respektive projekt. Vad vi kan se idag
kan den totala volymen bli högre men årsvolymen påverkas inte då tidplanen förlängs.

Fråga 4.
Finns det anledning att revidera inriktningen på generalplanen?
Svar:
Innehållet uppdateras årsvis i och med projekt- och budgetbeslut.

Anna Fransson (S)

