Budgetalternativ – Anlægsønske
Nr.
Udvalg
Afdeling/Institution
I 1.000 kr. Budgetændring
+ = udgifter, - = indtægter
Overløb fra nuværende
godkendte anlægsprojekter i
2019
Nye skattefinansierede
anlægsprojekter
Nye brugerfinansierede
anlægsprojekter
Anlægsforslag
(rådighedsbeløb) i alt de
enkelte år

SUNan-117
Sundhedsudvalget
Psykiatri og Handicap

2020

Mia

2021

2022

2023

540

540

Direkte afledte driftsudgifter
pr. år
Emne

Vedligehold Bo formen Østermarken 8-10

Profitcenter & F3-niveau
Beskrivelse:

9203000000 og F3: 5.50

I budget 2019 er bevilget en sammenbygning af de 2 boformer på Østermarken i Aars – en
sammenbygning som afleder en effektiviseringsgevinst og som sikrer en rentabel drift.
Med sammenbygningen og driftsoptimeringen forlænges de 2 aldrende boformers levetid og det
afstedkommer et behov for at komme på forkant med vedligehold. En del af vedligeholdet kan
indeholdes i eget sparsomme vedligeholdelsesbudget – men store poster som nye køkkener og
nyt skur ligger udenfor egen rækkeevne.
Køkkenerne er fra husenes opførsel og meget slidte. Det er svært at sikre en optimal
rengøring/hygiejne på nedslidte borplader og hullede låger. Desuden ser det ikke særligt pænt
ud og er et iøjnefaldende ”skændsel” for pårørende, samarbejdspartnere og potentielle ny
kunder.
Skuret som er et fælles depotrum for enhederne er pt. etableret i en nedlagt garage, som er
angrebet af fugt og råd.
Der søges om midler til etablering af følgende:
Køkken til Østermarken 8
Køkken til Østermarken 10
Skur til begge enheder

150.000 kr.
165.000 kr.
225.000 kr.

I alt 540.000 kr.

Priserne er med afsæt i indhentede tilbud ekskl. moms - beløbene er rundet op.

Ingen afledt drift.

Betydning for Vesthimmerlands Kommunes fokusområder (Vores liv, Vores vækst og Vores børn og
unge):
Forslaget vurderes ikke at have direkte indvirkning på kommunens fokusområder.
Betydning for områdets udviklingsmål / politikker:
Ingen.
Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed:
Forslaget vurderes umiddelbart ikke at få betydning for øvrige områder.
Konsekvenser for service til borgerne:
Manglende vedligehold og dermed udfordringer ved rengøring kan få konsekvenser for beboere.
Personalemæssige konsekvenser:
Køkkenet er en del af personalets daglige gang, manglende vedligehold og dermed udfordringer ved
rengøring kan få konsekvenser for personalet.
Høringsberettigede. Hvem er høringsberettiget (MED, andre – se drejebog for høring):
MED + Handicaprådet.
Afledt ændring i taksten for området:
Ingen

