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Sektor arbete, trygghet och omsorg
Diarienummer: OAN.2017.23
Datum: 2017-01-27
Sektorchef Ebba Sjöstedt
E-post: Ebba.Sjostedt@ale.se
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

Begäran om investeringsanslag för år 2018-2021
Sektor arbete, trygghet och omsorg föreslår att hos kommunfullmäktige begära investeringsanslag
till inventarier (lös inredning, passagesystem, låssystem etc.) avseende nybyggnation av nytt
äldreboende i Älvängen och nya boenden funktionshindrade. Sektor arbete, trygghet och omsorg
föreslår även att hos kommunstyrelsen begära investeringsanslag till projekt E-hälsa för 2018 med
1 000 tkr för investeringar som ligger i nuvarande planering men som ej hinner genomföras under
2017 samt löpande årsanslag avseende reinvesteringar inklusive säkerhetsförebyggande åtgärder.
Förvaltningens beslutsförslag till Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att föreslå investeringar för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden till den samlade beredningen för investeringar enligt bilaga
"Investeringsönskemål övriga investeringar åren 2018-2021" motsvarande ett samlat värde om 10
318 tkr för år 2018.

Ebba Sjöstedt
Sektorchef

Jenny Erixon
Controller

Beslutsunderlag

·
·

Tjänsteutlåtande, 2017-01-27.
Investeringsönskemål övriga investeringar åren 2018-2021.

Ärendet expedieras efter beslut till:
För vidare hantering
Kommunfullmäktige
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SE-449 80 Alafors

Organisationsnummer
212000-1439

Telefon
0303-33 00 00

E-post
kommun@ale.se
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Bakgrund
Investeringsönskemål för perioden 2018-2021 som inte ingår i lokalprocessen bereds och
sammanställs av respektive sektor. Förslaget ska beslutas av nämnd och vara underlag för beslut i
kommunfullmäktige.
Ekonomisk bedömning/konsekvens
Investeringsönskemål för perioden 2018-2021 avser främst inventarier till de nya boenden inom
äldreomsorg och funktionshinder som är under uppförande. Beräknade ökade kostnader för köksoch städutrustning samt boendelås till det nya äldreboendet i Älvängen kräver ett ökat
investeringsanslag för inventarier om 910 tkr gentemot projektets ursprungliga kalkyl.
Investeringsönskemål för perioden 2018-2021 avser även medel för projekt E-hälsa där delar av
planerade insatser behöver flyttas fram då de ej hinner genomföras enligt plan 2017. Investeringar
inom projekt E-hälsa avser både interna och externa e-tjänster såsom ansökan av försörjningsstöd
via bank-id samt digitalt behörighetsflöde mellan personalsystem och katalogtjänst etc.
Sektorns bedömning
Sektorn föreslår omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att besluta enligt förslag.
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