
 

Motion om Underhåll och ombyggnationer av Kiruna sjukhus 

Under 2013-2014 förelåg sprickutbredningsplaner i Kiruna från LKAB som även innefattade påverkan 

på Kiruna sjukhus. I samband med det så infördes en restriktiv hållning avseende långsiktiga 

underhållsåtgärder och anpassning av lokaler för förändring i verksamheten på Kiruna sjukhus. 

Planeringsprocess togs fram för att kunna förbereda för ett nytt sjukhus i Kiruna. 

I början på 2015 reviderades dessa sprickutbredningsplaner varvid inte längre Kiruna sjukhus 

innefattades förrän tidigast efter 2035. Planerna för ett nytt sjukhus avstannade. 

Underhållsplanen från 2010 och planering för anpassning av lokaler för förändringar i verksamheten, 

planerade och genomförda, aktualiserades och togs under 2016-2017 fram för Kiruna sjukhus. (På 

samma sätt som det finns reviderade underhållsplaner och planer för 

ombyggnader/lokalanpassningar för verksamhetsförändringar för de andra sjukhusen i länet). 

Den ständigt pågående dialogen mellan Region Norrbotten och LKAB resulterade under 2018 i en 

Avsiktsförklaring om förtida inlösen av Kiruna sjukhus varvid ombyggnads- och underhållsplaner för 

Kiruna sjukhus än en gång lades på is. 

Eftersom nu båda parterna, både Region Norrbotten och LKAB, dragit tillbaks förslag till 

Avsikitsförklaring 2 (förprojektering för att kunna fastställa nivån på ersättningsbeloppet för förtida 

inlösen) så är behovet av lokalförändringar relaterade till planerade och genomförda 

verksamhetsförändringar samt planering för långsiktigt underhåll av Kiruna sjukhus än en gång 

aktuellt. Både för den verksamhet som Region Norrbotten bedriver och också för de hyresgäster som 

finns i husen. På samma sätt som för de övriga sjukhusen i länet. 

Vänsterpartiet yrkar därför att regionfullmäktige skall besluta: 

- att den långsiktig 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 säkerställa långsiktiga nyttjande av fastigheten påbörjas samt 

-att ombyggnader för anpassning av lokaler mm pga verksamhetsförändringar påbörjas. 
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