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Reservation från Socialdemokraterna i ärende 

entreprenadupplägg för nytt akutsjukhus i Växjö 

(19RGK220) på regionstyrelsen 2019-12-10 

Vad föreslog Socialdemokraterna? 
 Entreprenadformen ska vara utförandeentreprenad 

 Mycket delad entreprenad som övergår i samordnad generalentreprenad  

 Fast pris med index, efter anbud 

Vad innebär Socialdemokraternas förslag? 

Socialdemokraternas förslag innebär att Region Kronoberg har möjlighet att påverka 

alla delar i processen, eftersom att alla delar i byggnationen kan upphandlas var för sig 

med Region Kronoberg som sammanhållande aktör. 

 

Motsatsen, dvs. det moderatledda styrets förslag till beslut: Partnering innebär att det 

bolaget Region Kronoberg partnar med bestämmer vilka underentreprenörer och 

underleverantörer som ska anlitas. 

 

Varför föreslår Socialdemokraterna att Region Kronoberg ska vara 

sammanhållande aktör? 

Vi tror att Region Kronoberg ges bäst möjligheter att påverka genom hela 

byggprocessen med vårt förslag. Ju mer vi är involverade vi är, desto mer kan vi 

påverka. 

 

Socialdemokraterna är måna om att byggnationen av ett nytt lasarett i Kronoberg ska 

tillskapa nya regionala jobb. Vi tror att möjligheten för fler regionala aktörer att vara 

med i byggprocessen, och därmed skapa nya jobb, stärks desto mer Region Kronoberg 

kan påverka genom hela processen. Så många regionala skattekronor som möjligt ska 

stanna i Kronoberg, hos kronobergarna. 

 
Vi tror också att vårt förslag skulle innebära att Region Kronoberg har bättre möjlighet 

att påverka och tar större ansvar kring att: 

 Medarbetarna ges möjlighet att påverka sin nya arbetsplats. 

 Alla som är delaktiga i byggprocessen har schyssta arbetsvillkor och en schysst 

arbetsmiljö.  

 Transparens och offentlighetsprincipen ska vara styrande genom hela 

processen. Det beslutades av regionfullmäktige, efter yrkande av 

Socialdemokraterna, i samband med beslut om att bygga ett nytt lasarett togs 

den 25 maj 2019. 



 

 

 

  

Hur kommer Socialdemokraterna att agera om förslaget om partnering 

går igenom? 

Om entreprenadform, upphandlingsform och ersättningsform beslutas bli andra än 

Socialdemokraterna föredrar kommer vi självklart ändå fortsätta att vara en aktiv part i 

byggnationen av det nya lasarettet. Bland annat genom att hela processen igenom 

ställa frågor, granska och lägga fram egna förslag. För oss socialdemokrater har det 

varit viktigt att redan från början vara med och påverka. Därför yrkade vi bland annat 

på följande i samband med beslut om att bygga ett nytt lasarett togs den 25 maj 2019: 

 

 Regiondirektören får i uppdrag att med hänsyn till Region Kronobergs ekonomi 

ta fram en utredning om hur nuvarande lasarettsområde kan förvaltas eller 

avyttras 

 Region Kronoberg skyndsamt ska ingå en avsiktsförklaring med Växjö kommun 

och Trafikverket angående infrastruktursatsningar med anledning av 

nybyggnationen. 

 Transparens ska råda genom hela processen – offentlighetsprincipen ska vara 

styrande. 

Samtliga yrkanden bifölls. 

 

Styrkan i det här projektet är att alla partier i Region Kronoberg är överens om målet – 

att bygga ett nytt lasarett. Regionstyrelsens arbetsutskott har utsetts till politisk 

styrgrupp för byggnationen, ett krav vi socialdemokrater tidigt förde fram. Det skapar 

ett bra diskussionsklimat och en känsla av gemensamt ansvar för att beslutet att bygga 

nytt lasarett ska förverkligas på bästa sätt, något vi vill värna om. Vi tror att det är 

avgörande för att kunna hålla både tidplan och kostnad.  

 

Exempel på frågor som Socialdemokraterna kommer fortsätta driva i 

byggnationen av nytt lasarett i Växjö: 
 Hur många regionala jobbtillfällen ger byggnationen? 

 Hur ska vi garantera och följa upp att alla som är delaktiga i processen har 

schyssta arbetsvillkor och en schysst arbetsmiljö? (Frågan har bland annat lyfts i en 

interpellation från Karl Paine (S) till regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson. 

Interpellationsdebatten hålls i februari 2020.) 

 Hur ska vi garantera att medarbetarna har möjlighet att påverka sin nya 

arbetsplats? (Socialdemokraterna har bland annat lyft frågan på regionfullmäktige 2019-09-25, 

under punkten ”Lägesrapport – Nytt akutsjukhus”.) 

 Hur ska vi garantera transparens och offentlighetsprincipen gäller i hela 

projektet?  

 


