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Omdisponering mellan objekt inom investeringsbudgetens
totalram
Ärendebeskrivning
I Finansplan 2018-2020, bilaga 1 Investeringsbudget 2018 finns det för område
Diagnostik, teknik och service två hjälpmedelsbussar upptagna, till en kostnad av
800 000 kronor. Denna investering föreslås nu ändras från en investering av två
hjälpmedelsbussar (beslutad investering 2018) till förmån för en lastbil som kan
hantera gods- samt mattransporter.
Område Diagnostik, teknik och service vill ersätta investeringen av två
hjälpmedelsbussar med en lastbil som ska kunna hantera både gods- och kylda
mattransporter. Beräknad investering för ny lastbil är ca 750 000 kronor. För att
kunna hantera kommande mathantering, i samband med byggandet av nytt
produktionskök, kommer området att köpa en kombinerad gods- och
mathanteringsbil där godshanteringen står för den största delen, ca 85 % av
transporttiden. I dagsläget så är renoveringskostnader dyra för befintlig lastbil som
hanterar gods. I samband med investeringen utrangeras en annan gammal lastbil
årsmodell 2000, som idag också har höga renoveringskostnader. Det totala antalet
lastbilar kommer att vara oförändrat dvs ingen utökning av fordon.
I och med hemsjukvårdsavtalet så har mer vård flyttats ifrån sjukhuset till boenden
och hemadresser, detta har en direkt konsekvens i att behovet av sängar specifikt
men även hjälpmedel generellt ökat. För att kunna möta behovet behöver
Hjälpmedelscentralen kunna frakta mer och tyngre och behöver då anskaffa en tung
hjälpmedelbuss. Samtidigt kommer då en befintlig lätt hjälpmedelsbuss, av äldre
årsmodell (1999), med höga reparationskostnader, att utrangeras. Det totala antalet
hjälpmedelsbussar kommer att vara oförändrat men deras lastkapacitet utökas. För
att säkerställa chaufförskompetensen ställs även redan idag krav på C-körkort vid
nyrekryteringar. Hjälpmedelsbussen kommer att äskas från 2019 års
investeringsplan.
Investeringsrådet bifaller förslaget.
Regionfullmäktige har delegerat till regionstyrelsen att besluta om omdisponeringar
mellan objekt inom investeringsbudgetens totalram.
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Regiondirektörens förslag
1. Inom investeringsbudgetens totalram omfördelas 750 000 kronor från en
investering av två hjälpmedelsbussar till förmån för en lastbil som kan hantera
gods- samt mattransporter.
2. Investeringsbehov av hjälpmedelsbussar tas upp i 2019 års investeringsplan.
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