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Begärd ombudgetering
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-75 kr
-107 tkr
0
Ej beslutad

1. Motivering till ombudgetering
Kommentar: Motivera varför ombudgetering ska göras.
Omsorgsnämndens investeringsram hade ett underskott med sig från 2018 till 2019. Under 2018 resulterade
medicinstölder till nödvändiga investeringar av digitala låscylindrar till medicinskåp. Detta medförde ett
underskott på 475 tkr som ombudgeterades till 2019. Nämnden fick då en negativ budget för
raminvesteringar på 75 tkr för 2019.
Omsorgskontoret har varit återhållsam med investeringar under 2019 och planerar att investera i liftar, sängar
och möbler under 2020. Nämnden begär därför undantag för ombudgetering av 2019 års investeringar.
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2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering
Kommentar: Beskriv vilka konsekvenser som kan uppstå vid utebliven ombudgetering.
Det finns planering för investeringar kopplat till hållbarhet när det gäller taklyftar och sängar i de särskilda
boendena. Leverantören för sängar garanterar reservdelar i 10 år vid reparationer, de sängar som står i tur att
bytas ut är inköpta 2004. Därefter levererar de reservdelar om de finns möjlighet till denna sängmodell. Om
någon säng går sönder och det inte finns reservdelar måste nyinköp göras. Det är viktigt för
patientsäkerheten med välfungerande teknisk utrustning som gör att medarbetare kan ge en bra
omsorg/omvårdnad. Det är även viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv att det finns välfungerande sängar, för att
medarbetarna ska kunna jobba på ett ergonomiskt sätt och inte få belastningsskador vid omvårdnad och
förflyttningar. Det är möjligt att skjuta upp inköp av nya sängar till 2021 men det kan bli nödvändigt med
inköp ur ett patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.
För närvarande finns det tillräckligt med taklyftar i verksamheten. Då vi jobbar med en målgrupp som
varierar mycket i funktion kan det när som helst uppkomma behov av fler taklyftar och då behöver inköp
göras. För att säkerställa att omsorgstagare inte kommer till skada, är det viktigt att det finns säker teknisk
utrustning som medverkar till att förflyttningarna blir säkra. Det är även ur ett arbetsmiljöperspektiv
nödvändigt med inköp för att säkerställa att personal inte får tung belastning i förflyttningar, vilket kan
resultera i skador och sjukskrivningar.
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