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ANSVARIG DIVISION/AVDELNING FÖR SAKFRÅGAN DOKUMENT-ID VERSION 

[Gäller för verksamhet] ARBGRP515-1854338440-665 0.5 

ANSVARIG CHEF FÖR SAKFRÅGAN HANDLÄGGARE 

Jan Öström Lars-Olov Lundholm 

Fastighetsinvesteringar 2022-
investeringsbeslut ombyggnation 
Vittangi ambulansstation 
Dnr 00708-2022 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1. Genomföra ombyggnation av Vittangi ambulansstation som bedöms 

uppgå till 1,4 mnkr. Finansiering av utgiften sker genom omdisponering 

inom ramen för fastighetsinvesteringar 2022. 

2. Genomföra inköp av utrustning som behövs när ombyggnationen ge-

nomförs till en summa av 0,2 mnkr. Finansiering av utgiften sker från 

Regionstyrelsens ram för investeringar i utrustning 2022. 

Sammanfattning 
Med anledning av att lokalerna inte är anpassade mot den verksamhet som 

regionen idag bedriver och som inte svarar mot den systematiska arbetsmil-

jön för personalen är det akut läge att genomföra en ombyggnation. Dessu-

tom behöver aktuella lokaler åtgärdas så att obehöriga inte har tillgång till 

dessa lokaler och utrustning som finns i dessa. Lokalerna behöver också 

anpassas utifrån patientsäkerheten så att sekretess kan bibehållas då lokaler-

na ligger i anslutning till kommunal verksamhet. 

Ärendet 
År 2016 skedde en verksamhetsövergång av ambulansverksamheten från den 

privata vårdgivaren Praktikertjänst till Regionens egen regi. Ingenting har 

gjorts med lokalerna sedan 2016 utan dessa är fortfarande anpassade för 

Praktikertjänsts verksamhet. Idag är behovet akut, detta för att anpassa loka-

lerna till ambulansverksamheten i Regionen och de krav som den systema-

tiska arbetsmiljön ställer på lokaler. 

Ambulanspersonalen har inte ett personalrum för måltidsuppehåll med ett 

anpassat kök. Det är upprättat ett provisoriskt kök där elförsörjning inte upp-

fyller kraven på installation. Behov finns även av tvättmöjligheter av larm-

ställ samt av duschmöjligheter för ambulanspersonalen. Det finns ett flöde 

av obehöriga personer i Regionens lokaler på ambulansstationen som dessu-

tom nattetid vistas där. Narkotiska läkemedel och även utrustning är lättill-

gängliga för obehöriga med bäring mot att obehöriga vistas i lokalerna. Sek-

retess är problematiskt då kommunal verksamhet är i anslutning till lokaler-

na. Lokalytan behöver anpassas då verksamheten har förändrats sedan verk-

samhetsövergången år 2016 

I Regionstyrelsens möte den fjortonde december 2021 så togs ett beslut med 

diarienummer 01546-2021 om att tillskjuta medel i driftbudgeten under för 

att möjliggöra en dygnet runt ambulans.  
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Ekonomisk konsekvens 

Ombyggnationen kostnadsberäknas till totalt ca 2,1 mnkr och består av tre 

delar: 

1. Investering i ombyggnation 1,4 mnkr 

2. Investering i utrustning 0,2 mnkr 

3. Fastighetsunderhåll från fastigheters driftbudget 0,5 mnkr.  

Ombyggnationen som bedöms uppgå till 1,4 mnkr i utgift tas från fastighet-

ers ram för investeringar 2022. Investeringen i utrustning som bedöms till 

0,2 mnkr i utgift tas från Regionstyrelsens ram för utrustning 2022. Delen 

som är fastighetsunderhåll, 0,5 mnkr tas inom fastigheters befintliga driftram 

för fastighetsunderhåll för 2022. Kapitalkostnaderna som investeringarna 

medför bekostas av berörd verksamhet i division länssjukvård inom befint-

liga ramar. 

Jämställdhetsperspektiv 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar. 

Barnrättsperspektiv 

Åtgärden påverkar inte alls barn. 

Protokollsutdrag skickas till: 

Divisionschef Länssjukvård 1 

Divisionschef division Regionstöd 

Ekonomidirektör  
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