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Omfördelning av investeringsmedel 2019 (SN 19/76)
Beslut
Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfulllmäktige omfördela investeringsmedel för
särskilt boende:
 977821 Staket Hallstaborg: Omfördelas 175 00 kr till Nyckelskåp (staket sattes upp
hösten 2018)
 97104 Myndighetskrav, 97719 och 97720: Omfördelas 400 000 kr till Trygghetslarm
Parkbacken 97725 och Furubacken 97724
 97106 Möbler Utsikten, 97720: Omfördelas 100 000 kr till Wi-Fi
 977821 Staket Hallstaborg: Omfördelas 25 000 kr till Wi-Fi. Restrerande summa till
Wi-Fi, 37 000 kr, tas från IT-investeringar
Sammanfattning
Omfördelning inom verksamhetsområde särskilt boende.
Nyckelskåp
Rutinen gällande nyckelhantering har reviderats eftersom det försvann läkemedel på ett av
de särskilda boendena. I den reviderade rutinen ska nycklarna till skåpen, där brukarnas
läkemedel förvaras (s.k. medicinskåp), separeras från övriga nycklar. Endast personal med
medicindelegering ska ha tillgång till medicinskåpet. I rutinen framkommer även att det ska
på ett enkelt och säkert sätt kunna kontrolleras vem som har tagit nycklar till brukarnas
medicinskåp. Vi valde skåpmodell där personalen kan använda sina personliga taggar och i
loggen ses det vem har tagit ut nycklar. Priset för dessa skåp är ca 19 300 kr/st.
När vi såg över samtliga särskilda boenden så visade att det var 9 st skåp som var trasiga och
där behöver vi beställa nya.
För övrigt finns det i dagsläge några väl fungerande nyckelskåp med kodlås kvar som byts ut
succesivt. Rutin för nyckelskåp med kodlås är att koden ges endast till personal med
medicindelegering och koder kan byts regelbundet alt. vid behov.
Trygghetslarm
Parkbacken och Furubacken hade budget till Trygghetslarm 2018 men eftersom vi hade
problem med leverantören så försenades avtalet till 2019.
Investeringspengarna som var avsatta till myndighetskrav, trygghetslarm Parkbacken och
Furubacken användes till Bredbandsinstallation 2018.
Planen 2019 är att omfördela Gläntan/Utsiktens investeringspengar till Parkbackens och
Furubackens trygghetslarm. Dessutom pågår det undersökning om Gläntans trygghetslarm
kan kopplas in på samma server som Furubacken och vi avvaktar med Utsiktens
Trygghetslarm till 2020.
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I samband med fiberindragning 2018 missades det fiberindragning till allmänna utrymmen på
vissa boenden, totalt 11 st utrymmen. Detta missades på grund av utebliven dialog med
Åfa/Servanet. Kostnad för detta blir 162 000 kr.
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