Investeringsbudget 2019
Flerårsplan 2020-2021

Foto:Metro Arkitekter

0

Kommunstyrelsen/skattefinansierade
investeringar
Investeringsprojekt

Budget
2019

belopp i tkr

Plan
2020

Plan
2021

Flerårsinv
Kalkyl
totalt

Beräknat
avslutsår

Årliga investeringar
IT infrastruktur
Brand- och räddningsutrustning
Fordon, räddningstjänsten

800
200
1 800

800
200
3 200

800
200
4 000

Årligen
Årligen
Årligen

Gemensamt gata-park
Beläggning

7 500
5 000

7 500
6 000

7 500
6 000

Årligen
Årligen

12 500
25 000
12 500

12 500
25 000
12 500

Nya investeringar
Medfinansiering Hjärup 4-spår
Infrastrukturersättning
Bidrag till Trafikverket
Nettoinvestering

2020

Rådhusets entréplan
Inbindning av protokoll
Nytt valmaterial

25 000
50 000
25 000

50

2019

100

2019

65

2019

Byte av rekryteringssystem

70

2020

Kompetensförsörjningssystem

150

2020

System f vikariehantering samt Heltid som norm

100

2020

Uppgradering av ekonomisystem
Omläggning av gräsplan A på Uppåkravallen
Byte av konstgräs Staffansvallen
Konstverk nya parken i Hjärup
Ventilation Staffansvallen & Uppåkravallen
Hantering av föreningsbidrag
Genvägen ombyggnad för Norra skolan
Åttevägen

200

2020
2019
2024
2019
2019
2020
2019
2019

2 200
2 200
300
150
150
11 000
3 000

GC Nordstrands/Wibergs väg
Trafikverket
Utgifter
Nettoinvestering

2 200

8 800

2020
750
1 500
750

Liftar till korttid
Nyckelskåp backup
Elektroniska medicinpåminnare
Nattillsynskameror
Tork och spoltoaletter

100
400
30
240
50

Annero skola, inventarier

6 000
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2019
2019
2019
2020
2019
2020

Kommunstyrelsen/skattefinansierade
investeringar
Investeringsprojekt
belopp i tkr
Pågående investeringar

Budget
2019

Cykelväg längs Gullåkravägen samt busshållplatser
Utgifter
Nettoinvestering

2 050
4 100
2 050

Trafik- och mobilitetsplan, åtgärder
GC Knästorp-Gastelyckan

1 000
600

Rekreationspark Hagalid
Infrastrukturersättning
Utgifter
Nettoinvestering

0

Rekreationspark Hjärup
Exploateringsbidrag
Utgifter
Nettoinvestering

2 000
10 666
8 666

Hjärup 4-spår allmän platsmark

500

GC Västanvägen/Vädervägen
Bidrag Trafikverket
Utgifter
Nettoinvestering

650
996
346

Plan
2020

Flerårsinv
Plan Kalkyl
2021 totalt

Beräknat
avslutsår

2 050
4 400
2 350

2019

1 000
1 369

3 000 5 000
2 000

2021
2020

0

0
5 000 8 411
5 000 8 411

2021-

2019

0

14 159
34 759
20 600

15 452

33 800

20202019

650
1 300
650

0

KH Park vid ån och GC
Infrastrukturersättning
Utgifter
Nettoinvestering

2019
3 300
3 199
-101

0

3 300
3 300
0

GC-tunnel Malmövägen/Storgatan

4 600

1 000

6 000

2020

Nyckelfria lås i hemtjänsten
E-signering av läkemedel

300
500

1 300
500

2019
2019

Investeringsreserv

12 000

Totalt
Inkomster
Utgifter
Nettoinvesteringar

20 500
96 206
75 706

2

13 250
72 131
58 881

0
28 700
28 700

Kommunstyrelsen/avgiftsfinansierade
investeringar VA
Investeringsprojekt

Budget
2019
0
1 000
23 000
4 500
200
2 000
30 700

belopp i tkr

Servisledningar
Reningsverk
Ledningar
Pumpstationer
Hjärup 4-spår
Övriga investeringar
Totalt nettoinvesteringar
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Plan
2020

Plan
2021

0
1 000
13 150
1 000
19 700
1 000
35 850

0
1 000
18 000
1 000
0
0
20 000

Kommentarer
Skattefinansierade investeringar
IT infrastruktur
Anslaget kommer främst att användas för utbyte av utrustning i rådhusets konferensrum, införandet av
gemensam plattform för e-signering, fiberinkoppling i samband med om- och nybyggnationer samt
införande av tvåfaktorsinloggning.

Brand- och räddningsutrustning
Årlig upprustning och komplettering av brand- och räddningsupprustning.

Fordon, räddningstjänsten
Planenligt utbyte av 2 två bilar till de Offensiva enheterna.

Gemensamt gata-park
Åtgärder för att gång- och cykelvägnätet ska upplevas trafiksäkert och därmed uppmuntra till gå och
cykla samt åtgärder för att skapa attraktivare parker, lekparker och grönområden för både närboende
och besökande och som inbjuder till aktiv fritid. Åtgärder som genomförs avser även driftoptimering
och för att få rätt kvalité av grönytor på rätt plats. Till grund för åtgärderna ligger bland annat
försköningsplanen och grönplanen. Ny- och ombyggnation av lekplatser i enlighet med lekplatspolicyn.
Vid ny- och ombyggnad anläggs lekplatserna så de blir attraktiva för barn- och ungdomar i alla åldrar. De
ska ligga i parkmiljö, vilket möjliggör till möten mellan generationerna. Iordningställande av grönytor och
GC-väg i samband med genomförande av detaljplan. Modernisering och komplettering av befintlig
belysning för ökad trygghet.

Beläggning
Upprustning av beläggningar på gator och GC-vägar för att bibehålla en god standard.

Medfinansiering Hjärup 4-spår
Trafikverkets utbyggnad av fyra spår genom Hjärup.
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Rådhusets entréplan
Upprustning av entréplanet i Rådhuset.

Inbindning av protokoll
Det finns 80 pärmar med protokoll i kommunarkivet som behöver bindas in. Framledes kommer
inbindning ske löpande.

Nytt valmaterial
Med anledning av förslag till ändring i vallagen, ”Stärkt skydd för valhemligheten” , behöver nya skyltar,
valsedelsställ, valskärmar köpas in inför EU-valet 2019.

Omläggning av Gräsplan på Uppåkravallen
Vid anläggning av fotbollsplanerna på Uppåkravallen (Hjärups idrottsplats) anlades en gräsplan
(huvudplanen). Denna gräsplan har inte kunnat användas sedan anläggning då den innehåller för hög
andel lera och därför har för dålig permeabilitet, dvs vatten stannar i planen och ställer sig i pölar vid
regn/bevattning. När det är torrt blir den oerhört packad, torr och hård av samma anledning och kan
inte användas. Utredning har gjorts under våren 2018 och offerter samt åtgärdsförslag presenterats under
sommaren 2018. Kommunstyrelsen gjorde beställningen av planen som överlämnades till drift av Kultur
och fritid när anläggningen var klar. Gräsplanen har inte kunnat användas sedan dess.

Konstverk nya parken i Hjärup
Kultur och fritid har tillsammans med kommunens gestaltningsråd identifierat behovet av konstverk i
nya parken i Hjärup. Tanken gestaltningsrådet har är att uppföra och belysa konstverk föreställande
fynden man grävt upp i Uppåkra.

Ventilation Staffansvallen och Uppåkravallen
Vid byggnation av anläggningen underdimensionerades ventilationen och därför har brukande kunder
svårt att bedriva den tilltänkta verksamheten på ett bra sätt. Detta har medfört dålig luft och ventilation i
byggnaden, i både kansli, konferens, kiosk och cafédelar. Åtgärdsförslaget är framtaget av Staffanstorps
Kommunfastigheter AB.
Genvägen ombyggnad för Norra skolan
Ombyggnad av Genvägen samt närliggande och anslutande GC-vägar med tillhörande anläggningar i
samband med exploatering av detaljplanområde Norra skolan.
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Gatuanläggning inkl. rivning bef. samt GC-väg

4 500

Belysning

250

Träd inkl. rivning bef.

420

Parkmarkremsa

130

Åtgärder från trafikutredningen, t.ex. korsningen

3 000

Ledningsflytt, vattenledning

300

Oförutsett 25 %

2 400

Summa gatukostnader

11 000

Åttevägen
Ombyggnad av närliggande och anslutande GC-vägar med tillhörande anläggningar.
Liftar till korttidsenheten
De liftar som finns idag är gamla och behöver bytas ut.

Nyckelskåp back-up
De digitala nyckelskåpen handhas av larmgruppen, och används av samtliga (privata och kommunala)
verksamheter som arbetar i brukares hem. Kretskorten är gamla och kan inte ersättas. Behov av
nyckelskåp finns även efter att nyckelfria lås införts, för cykelnycklar, bilnycklar och back-up-nycklar till
brukarna.

Elektroniska medicinpåminnare
Läkemedelsrobot till vårdtagare som kan ta sina tabletter själv men som idag behöver påminnelse av
personalen när dos ska tas. Besparingen är minskat antal besök, ibland flera gånger om dagen. Därtill
kommer ”restid för personal” och eventuellt bensin beroende på var vårdtagaren bor samt körda mil
med bilar. Ökad självständighet och därmed integritet för vårdtagaren då de kan hantera sina läkemedel
själva. Vårdtagaren tar med roboten när de ska på besök hos släktingar, vilket gör att de inte behöver
avboka besök, vilket kan hända idag. Abonnemangskostnaden uppgår till 36 tkr per år. Samtidigt är
förhoppningen en besparing som är avsevärt större. Om bara ett besök om dagen kan sparas in
motsvarar det 73 tkr per brukare och år. Testet avser att inkludera 10 vårdtagare i första steget.

Tork och spoltoaletter
Investeringen avser inköp och installation av toalettsitsar som underlättar toalettbesök och intimhygien
för personer med nedsatt handfunktion. Samma typ av stolar används vid bostadsanpassning, vilket
skapar förutsättningar för att vänja sig vid dem inför hemflytt. Detta avser att öka brukarnas
självbestämmande och integritet.
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Cykelväg längs Gullåkravägen samt busshållplatser
Utbyggnad av gång- och cykelstråk till följd av Skånetrafikens förändringar på linje 166 samt rivning och
upprustning av hållplatser. Projektet samordnas med projekt GC Västanvägen/Vädervägen.

Trafik och mobilitetsplan, åtgärder
Åtgärder enligt åtgärdsplan i Trafik och mobilitetsplanen.

GC Knästorp-Gastelyckan
Gång- och cykelväg mellan Knästorp och Gastelyckan. Problem med markåtkomsten finns och större
investeringsmedel behöver tillsättas då brokonstruktion på sträckan behöver byggas om för att uppfylla
kommunens krav på säkerhet.

Rekreationspark Hjärup
Anläggande av en ny park i Hjärup. Första delen av parkens anläggande påbörjades 2015.
I samband med anläggandet av Hjärup NO3 startar den andra delen av parken med att
dagvattenfördröjning för området ska hanteras i parken.

Hjärups 4-spår allmän platsmark
Ombyggnad av allmän platsmark i anslutning till järnvägsområdet i samband med Trafikverkets
utbyggnad av fyra spår genom Hjärup.

GC Västanväg/Vädervägen
Sammankoppling av cykelväg Heta linjen och anslutningen mot Tirup. Projektet samordnas med projekt
Gång- och cykelväg och busshållplatser Gullåkravägen.

KH Park vid ån och GC
Utbyggnad av park samt gång- och cykelväg i samband med exploatering av detaljplanområde
Bjällerupsvägen i Kyrkheddinge.
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GC tunnel Malmövägen/ Storgatan
Besiktning av GC tunnel 2017 visade på behov av ombyggnad av gång- och cykeltunneln under
Malmövägen. Åtgärden avseer att en ny gång- och cykeltunnel som ersätter den befintliga anläggs.

Nyckelfria lås i hemtjänsten
Nyckelfri hemtjänst, med elektroniska lås, förväntas leda till mer effektiv vård och omsorg samt en
förbättrad arbetsmiljö med reducerad stress för medarbetarna. Projektet har försenats och planeras nu
färdigställas 2019.

E-signering av läkemedel
Syftet med implementering av e-signering av läkemedel är att kvalitetssäkra hanteringen och kommer
avseende den tekniska lösningen att ske i samverkan med Kävlinge och Burlövs kommun. I det
systematiska kvalitetsarbetet gällande avvikelser kan vi se att missad dos eller signering av läkemedel
förekommer i alltför hög utsträckning. Med digital signering kommer dessa avvikelser att minska kraftigt
då det automatiskt går ett larm till undersköterkornas telefon att signering är missad. E-signering ska
användas i ordinärt boende med hemsjukvård, i korttidsboende och i LSS boende. Genom inloggning
med SITHS-kort kommer sjuksköterskan åt läkemedelslistan och kan skapa en signeringslista utifrån
ordinerade läkemedel som direkt blir tillgänglig i personalens mobila enheter. Uppdateras en
ordination så uppdateras signeringslistan. Detta ökar patientsäkerheten samt är tidsbesparande då inga
papperslistor måste skapas, skrivas ut och distribueras. Alla insatser samlas i en central sökbar
signeringslogg där sjuksköterskan kan följa läkemedelshanteringen ner på tablettnivå. Spårbarheten för
läkemedlen ökar. I denna typ av system finns även en delegeringsfunktion som hjälper till att organisera
verksamhetens delegeringar med tydliga påminnelser när delegeringar löper ut och måste förnyas. Man
säkerställer samtidigt att signering av delegerade insatser utförs av behörig personal.

Avgiftsfinansierade investeringar VA
De planerade investeringsprojekten syftar bland annat till att säkra från översvämningsskador och
minska inläckaget i spillvattennätet. En betydande del av ledningsnätet byggdes under 60- och 70-talen,
vilket är en av anledningarna till att omfattande åtgärder nu krävs.
Reningsverk
Renovering och modernisering av Gullåkra reningsverk.
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Ledningar
Renovering och förstärkning av befintligt ledningsnät samt utbyggnader till nya områden utanför
tätorten. Delar av posten berör förebyggande åtgärder för att minska antal vattenläckor och
avloppsstopp som kan orsaka stora skador och därmed påverka balansenheten ekonomiskt.
Pumpstationer
Renovering eller förändringar av befintliga pumpstationer på främst spillvattennätet
Hjärups 4-spår
Renovering och förstärkning av befintligt VA-system som påverkas av trafikverkets utbyggnad till 4:a
spår. Innefattar även förberedelser till kommande exploateringsområden.

Övriga investeringar
Investeringar som rör andra funktioner än ovanstående i VA-systemet.
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