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Ombyggnad av folktandvården i 
Vetlanda 
Beslut 

Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta 

 

 godkänna en maximal investeringsutgift på 13 miljoner kronor 

för ombyggnad av folktandvården i Vetlanda.  

 

Sammanfattning 

Regionfullmäktige har i budgeten för 2015 gett regionstyrelsen i 

uppdrag att genomföra en ombyggnation av Folktandvården i Vetlanda. 

Klinikens etablerades för mer än 30 år sedan och uppfyller inte dagens 

krav på tillgänglighet och logistik. Investeringsutgiften är beräknad till 

13 miljoner kronor.  

 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2015-04-21 

 

Beslutet skickas till 

Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Siw Kullberg 

Justeras 

 

Håkan Jansson   

 

Rätt utdraget, 

Intygar 

 

 

 

Lena Sandqvist   
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Regionledningskontor  

Ekonomi  

Eva Astliden Milton 

 

 

 

Regionstyrelsen 

Ombyggnad av folktandvården i Vetlanda 

Förslag till beslut 
Regionstyrelsen  beslutar 

 godkänna en maximal investeringsutgift på 13 miljoner kronor för ombyggnad 

av folktandvården i Vetlanda.  

Sammanfattning 
Regionfullmäktige har i budgeten för 2015 gett Regionstyrelsen i uppdrag att 

genomföra en ombyggnation av Folktandvården i Vetlanda. Kliniken etablerades 

för mer än 30 år sedan och uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet och 

logistik. Investeringsutgiften är beräknad till 13 miljoner kronor.   

Information i ärendet 

Bakgrund  
Regionfullmäktige har i budgeten för 2015 gett regionstyrelsen i uppdrag att 

genomföra en ombyggnation av Folktandvården i Vetlanda. 

 

Kliniken etablerades för mer än 30 år sedan och då inga större ombyggnader 

genomförts sedan dess behöver lokalerna byggas om för att motsvara dagens 

behov. Behovet är att främst öka tillgängligheten, men också att förbättra 

klinikens logistik. Kliniken kan då utöka öppettiderna och i kombination med ett 

ändrat arbetssätt behövs inte lika många behandlingsrum. Det skapar utrymme för 

administrativt arbete – i dag görs det i behandlingsrummen.  

 

Kliniken har i dag en dålig planlösning som inte uppfyller dagens krav på 

tillgänglighet och ventilation. Det kommer att åtgärdas vid ombyggnationen.  

 

Lokalkostnaden ökar med 260 000 kronor per år. Folktandvården kommer att 

finansiera ökade lokalkostnader genom effektiviseringar. Regionfullmäktiges 

förutsättning av egenfinansiering av investeringar bedöms uppfyllas.  
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Effekter av ombyggnaden 
Kund-/patientperspektiv 0 = Ingen påverkan        

5 = Hög påverkan 

Innebär investeringen ökad tillgänglighet för kunden/patienten? 5 

Innebär investeringen förbättrad kvalité för kunden/patienten? 5 

Innebär investeringen någon förbättring vad gäller 
patientsäkerhet? 

3 

Innebär investeringen av lokaler minskad smittspridning? 5 

Innebär investeringen möjlighet att förbättra 
vårdproduktionen? 

5 

Process- och produktionsperspektiv  

Innebär investeringen möjligheter att korta behandlingstider? 0 

Innebär investeringen ett ändrat arbetssätt? 5 

Innebär investeringen möjligheter att arbeta mer effektivt i 
basenhetens processer? 

5 

Innebär investeringen förbättrad arbetsmiljö? 5 

Ekonomiskt perspektiv, medför investeringen att kostnader påverkas vad gäller 

Bemanning, personalkostnader hos klinik Ingen påverkan 

Servicekostnader för städ Minskar 

IT-kostnader Minskar 

Möbler Ökar 

Media (El, värme) Minskar 

Underhåll (fastighetsrelaterat) Ingen påverkan 

Intäkter  

Patienter Ingen påverkan 

Miljöperspektiv, beskriv vilka miljökonsekvenser för investeringen 

Avfall Ingen påverkan 

Energianvändning Minskar 

Kemiska ämnen (mängd, hantering, farlighet) Ingen påverkan 

Transporter Ingen påverkan 

Transporter av farligt gods Ingen påverkan 

Påverkan på befintlig reningsutrustning Ingen påverkan 

 

 

Beslut skickas till 
Folktandvården 

Regionfastigheter 
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REGIONSLEDNINGSKONTORET 

 

 

 

Agneta Jansmyr  Stefan Schoultz 

regiondirektör  ekonomidirektör 

 

 


