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§ 217 
 

Användning av medel ur Kommunstyrelsens centrala pott 

Diarienr 19SN177 

 
Beslut 

Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen beviljar begäran om att lyfta 5.0 mkr från 

kommunstyrelsens centrala pott för anpassning/renovering av lokaler, sprinklersystem till 

LSS-boende barn- och unga i lokalen Hummerstigen samt anpassat ventilationssystem av 

inomhusmiljö särskilda boenden 

 

Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Socialnämnden begär att få lyfta medel från kommunstyrelsens centrala pott till följande: 

- 1,9 mkr för ombyggnation och anpassning av tidigare Onyxen/Korallen 

- 1,4 mkr för ombyggnation/anpassning samt installation av sprinklersystem Hummerstigen 

- 1,7 mkr för anpassat ventilationssystem särskilda boenden. 

 

Bakgrund 

Socialnämnden har tidigare lämnat begäran om att lyfta medel ur central pott för 

ombyggnation och anpassning av lokaler till gruppbostad inom målgruppen LSS 9§9. 

Efter konsultation och kostnadsförslag från fastighetsförvaltningen så visade det sig att det 

blir en för allt omfattande ombyggnation och med det en betydande kostnad lågt överskriden 

den 5.0 mkr som fanns tillhanda. 

 

Förvaltningen har därefter gjort klart med Pitebo om att inhysa ny gruppbostad på området 

Blåbärsskogen. Det gör att behov av lokal för ny gruppbostad, i dagsläget inte längre är 

aktuell. 

 

Nuläge 

Renovering av lokalen, tidigare Onyxen/Korallen pågår och beräknas vara klar under 

sommaren 2020. Det gör att de tidigare inhysta verksamheterna kan återgå till 

ursprungslokaler. Därmed har en anpassning och ombyggnation varit nödvändig utifrån 

brukarnas behov, samt medarbetarnas förutsättningar till god arbetsmiljö. 

 

I samband med att återflytt till renoverade och anpassade lokaler behöver lokalen på 

Hummerstigen iordningställas samt anpassas för öppnande av LSS-boende barn-och unga, 

detta med vissa ombyggnationer samt installation av sprinklersystem. 

 

I de särskilda boenden som nämnden idag ansvarar för, så har det på vissa utav dessa under en 

längre tid inte funnits eller nyinstallerats anpassade ventilationssystem. Nämnden gör därför 

nu en begäran om att få anpassa ventilation, för en förbättrad inomhusmiljö på vissa särskilda 

boenden. 
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§ 218 
 

Förbättrad inomhusmiljö på vård- och omsorgsboenden 

Diarienr 19SN171 

 
Beslut 

Socialnämnden beslutar begära medel hos Kommunstyrelsen avseende etapp 1 i arbetet med 

installation av kyld tilluft på vård- och omsorgsboenden i äldreomsorgen med 1,4 miljoner. 

  

Socialnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning 

Vissa somrar medför hög värme vilket leder till höga temperaturer inomhus. I vissa 

byggnader blir situationen mycket besvärande för boende och personal. De boende har inte 

alls samma möjlighet som andra att själva påverka temperaturen och det olägenheter de 

medför. En annan aspekt är att det i våra boenden förvaras läkemedel och att en del är 

känsliga för höga temperaturer överstigande 25 grader. Då det inte är görligt för personalen att 

ha kontroll över vilka läkemedel som tål vissa temperaturer så är rutinen i förvaltningen att 

temperaturen där läkemedel förvaras får vara högst 25 grader. Detta ansvar gäller i de fall vi 

har övertagit ansvaret för en boendes läkemedelshantering. 

 

Vid nybyggnation för socialförvaltningens äldreomsorg är det beslutat att kyld tilluft ska 

installeras i lokaler och bostäder. När ventilationsaggregatets tekniska livslängd är uppnådd 

eller annan åtgärd kräver ett aggregatbyte installeras kyld tilluft i de befintliga beståndet. En 

utredning togs fram av fastighetskontoret i form av en kortsiktig lösning fram till ett 

aggregatbyte. Den avsåg kylsplittar i vissa gemensamma utrymmen på boendet. Kylsplittar 

skulle bara lösa en liten del av problematiken. Inför VEP 2020 begärde nämnden medel till 

detta. 

 

Fortsatta diskussioner mellan politik och tjänstemän utmynnade i ytterligare en 

kompletterande utredning som i huvudsak innebär byte av aggregat vilket leder till anpassad 

temperatur i hela boendet och en mer klimatanpassad och långsiktig åtgärd. 

 

-Kyld tilluft: Kyler hela byggnaden, innebär få tillkommande service/ underhållspunkter, 

kräver ingen bygganmälan, ingen ökad ljudalstring i fastigheten, kräver inga byggåtgärder 

inne samt avledning av kondensvatten. Begränsad ventilation under arbetet med 

aggregatbytet. 

-Kylsplittar: Kyler en begränsad yta, många service och underhållspunkter, kan kräva 

bygganmälan samt grannars medgivande, ger ökad ljudalstring samt kräver bygganmälan inne 

på avdelningarna. Innebär ingen påverkan på ventilationen under byggskedet. 

 

Fastighetskontoret föreslår en 4 års plan med start 2020. Förslaget är att man börjar med de 

boenden där renovering pågår, Hortlaxgården och Norrgården. Kostnaden för dessa beräknas 

till 3 100 tkr. 
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Beslutsunderlag 

 klimatanpassa vård  omsorgsboende 

 

 


