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§ 275 Överföring av investeringsmedel från
äldrenämnden till kommunstyrelsen
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

2009 påbörjades en förstudie angående införande av
verksamhetssystemet Pulsen Combine inom socialförvaltningen
och äldreförvaltningen. Förvaltningarna är i olika fas ifråga om
införande av systemet. Äldreförvaltningen påbörjade införandet
2013. Socialförvaltningen har tidigare valt att pausa införandet men
planerar nu att fullfölja detta. Det saknas dock i dagsläget
investeringsmedel för fortsatt implementering av Combine.
Äldrenämnden har tilldelats 4 000 tkr i investeringsmedel för
införande av digitala låssystem inom hemtjänsten. Förvaltningens
bedömning är dock att denna investering i huvudsak skulle medföra
kostnadsökningar. Investeringen har därför stoppats.
Äldrenämnden föreslår nu, 2016-09-28, § 104, att dessa medel
omdisponeras till investeringsprojektet Pulsen Combine.
Det är kommunstyrelseförvaltningen som har övertagit
förvaltningsansvaret för Pulsen Combine. 4 000 tkr av de beviljade
investeringsmedlen föreslås därför överföras från äldrenämnden till
kommunstyrelsen.
Förvaltningens synpunkter

De hittills nerlagda kostnaderna för att införa verksamhetssystemet
Combine i äldreförvaltningen och socialförvaltningen uppgår till 15
mnkr. Det är ca 2 mnkr mer än den ursprungliga budgeten. Äldreoch socialförvaltningarnas bedömning är att det behövs ytterligare
4 mnkr för att färdigställa det sista i implementeringen. Alternativet
att inte slutföra investeringen i detta läge bedöms vara ett dyrare
alternativ. Det skulle innebära att socialförvaltningen måste gå ut
och upphandla ett nytt system då nuvarande systemet inte kommer
att supportas längre. Vidare är det en fördel i förvaltningen av
systemet att omsorgsverksamheterna inom de båda förvaltningarna
har samma verksamhethetssystem.
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Förslaget från äldrenämnden är att omfördela investeringsmedel
från investeringsprojektet digitala låssystem inom hemtjänsten till
Combine-projektet. Kommunstyrelseförvaltningen har inget att
erinra mot förslaget.
Underlag för beslut

- Protokoll äldrenämnden 2016-09-28, § 104
- Tjänsteutlåtande äldreförvaltningen 2016-08-29 – Överföring av
investeringsmedel från äldrenämnden till kommunstyrelsen
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Överföringen av 4 000 tkr från äldrenämndens
investeringsbudget till kommunstyrelsen godkänns.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Överföringen av 4 000 tkr från äldrenämndens
investeringsbudget till kommunstyrelsen godkänns.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: kommunstyrelseförvaltningen, äldrenämnden,
socialnämnden
För kännedom:

Utdragsbestyrkande

