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Fastighets- och
servicenämnden

Investeringar i utrustning för leverans av tjänsten itarbetsplats
Ärendebeskrivning
I ärendet föreslås att besluta om att löpande under året genomföra
investeringar i form av inköp av it-arbetsplatsutrustning. Inköpen omfattar
både ny- och ersättningsinvesteringar där ersättningsinvesteringar utgör
den största delen.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 31 januari 2019

Förslag till beslut
Fastighets- och servicenämnden beslutar följande.
1. Genomförande av investeringar i form av löpande inköp 2019 av
datorer och kringutrustning för högst 80 miljoner kronor.
2. Paragrafen justeras omedelbart.

Förvaltningens förslag och motivering
Sammanfattning
Serviceförvaltningen IT har ett fortlöpande drift- och förvaltningsuppdrag
avseende leverans av it-tjänster utifrån nämnders och bolags önskemål.
Under 2019 krävs investeringar i form av persondatorer, bildskärmar,
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skrivare med mera för att upprätthålla tjänsteleveransen av en modern och
säker it-arbetsplats. Genom utbyte av utrustning inom korrekt tid kan
risker reduceras och verksamheternas tillgänglighet till för verksamheterna
nödvändiga och kritiska system och it-tjänster säkerställas.
Investeringarna uppgår till högst 80 miljoner kronor.
Bakgrund
Serviceförvaltningen inom fastighets- och servicenämnden ska
tillhandahålla it- och servicetjänster i enlighet med nämnders och bolags
beställning och mot ersättning. Verksamheten ska bedrivas med
iakttagande av affärsmässighet i relationer till nämnder och bolag.
Serviceförvaltningen IT levererar tjänster till Karolinska
Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionledningskontoret med flera. Cirka 10 000
persondatorer ska omsättas per år enligt ordinarie plan för utbyte. Detta är
prioriterade investeringar för att reducera risken för avbrott och haverier
och därmed följande vårdstörningar.
Vidare ska ett antal nya byggnader och lokaler förses med datorer på
Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset och,
i samband med Region Stockholms samlokalisering av förvaltningar, på
Lindhagensgatan med flera.
Serviceförvaltningen IT köper in persondatorer och hyr ut dessa till
verksamheterna samt interndebiterar kostnaden, inklusive support och
driftkostnader.
Överväganden
Serviceförvaltningen IT har ett fortlöpande drift- och förvaltningsuppdrag
avseende leverans av it-tjänster utifrån nämnders och styrelsers önskemål.
En prioritering under 2019 är livscykelhantering av utrustning, det vill säga
hantering och utbyte under utrustningens livstid samt att tillhandahålla
utrustning vid flytt av verksamhet till nya lokaler.
För att möta behoven krävs under 2019 investeringar i teknisk utrustning
för att säkerställa leveransen av tjänsten IT-arbetsplats i form av
persondatorer, bildskärmar, skrivare med mera. Investeringsbehovet
uppgår till totalt 80 miljoner kronor.
Utrustningen skrivs av på tre år och investeringarna förväntas ske
någorlunda jämnt utspridda över årets återstående månader.
Anskaffning av utrustning sker på befintliga ramavtal.
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Ekonomiska konsekvenser
Investeringarna sker inom ramen för fastighets- och servicenämndens
investeringsbudget år 2019 om 255 miljoner kronor, i enlighet med Budget
2019, LS 2017-1455.
Avskrivningskostnader belastar resultatbudget i enlighet med gällande
avskrivningsregler. Avskrivningarna uppgår under 2019 till knappt 14
miljoner kronor och på helårsbasis till 27 miljoner kronor. Avskrivningarna
ligger i nivå med nuvarande kostnader för avskrivningar och ryms inom
ramen för fastställd driftbudget.

Gunnel Forsberg
Tillförordnad förvaltningschef

Beslutsexpediering:
Akt
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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