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Inköp av ny teknisk konferensutrustning till Habo
gård – återkoppling i ärende HS 2020/57
Förslag till beslut
Habostyrelsen beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning
Vid sammanträde den 10 december 2020 beslutade Habostyrelsen
att investering i ny teknisk utrustning för digitala möten till Habo
gård skulle göras och installeras till en maxkostnad av 200 000 kr.
Habostyrelsen har följt ärendet under våren och uppmärksammats
på att det varit förseningar i leveransen. Vid sammanträde den 17
juni 2021 rapporterade verksamhetsledare Lars Johansson Berg att
utrustningen ännu inte var på plats. Habostyrelsen beslutade då att
uppdra till ordförande att kontakta kommunkontoret för att få
förklaring till varför beslutet om investering i ny IT-utrustning för
digitala möten inte har verkställts.
Stöd- och servicechef Annika Jonasson har tillsammans med
kommunkontorets IKT-samordnare sammanställt en redogörelse för
hur ärendet har hanterats.
På grund av att den offert som först lämnades översteg den ram som
Habostyrelsen hade fastställt för investeringen behövde behovet ses
över. En mer prisvärd lösning har under våren tagits fram.
All utrusning är nu beställd. Hittills har två kameror och två
högtalartelefoner levererats. Leverans av övrig utrustning väntas ske
under september-oktober.

Underlag för beslutet


Postadress

Box 41
221 00 Lund

Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-09-03 –
återkoppling i ärende HS 2020/57

Besöksadress

Habovägen 6, Lomma

Telefon växel

046-359 50 00

Internetadress

www.lund.se

E-post

habo.gard@lund.se
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Protokollsutdrag Habostyrelsen 2021-06-17 § 27 Information
från verksamheten
Protokollsutdrag Habostyrelsen 2020-12-10 § 44 Inköp av ny
teknisk konferensutrustning till Habo gård

Ärendet
Bakgrund
Vid sammanträde den 10 december 2020 beslutade Habostyrelsen
att en investering i ny teknisk utrustning för digitala möten till Habo
gård skulle göras och installeras till en maxkostnad av 200 000 kr.
Habostyrelsen har följt ärendet under våren. Vid sammanträde den
17 juni 2021 rapporterade verksamhetsledare Lars Johansson Berg
att utrustningen ännu inte var på plats. Habostyrelsen beslutade då
att uppdra till ordförande att kontakta kommunkontoret för att få
förklaring till varför beslutet om investering i ny IT-utrustning för
digitala möten inte var verkställt.
Stöd- och servicechef Annika Jonasson har tillsammans med
kommunkontorets IKT-samordnare sammanställt en redogörelse för
hur ärendet har hanterats.
Kommunkontorets redogörelse
Kommunkontorets IKT-samordnare kontaktade tidigt avtalad
leverantör, AVS. Leverantören ville inledningsvis inte göra något
besök på Habo gård med hänvisning till risk för smittspridning.
15 februari 2021

Konsult från AVS besöker Habo gård för att
tillsammans med personalen gå igenom de
olika rummen och dess behov av teknisk
utrustning.

25 februari 2021

AVS inkommer med offert för teknik till
stora konferensrummet.

februari/mars

Kompletterande offert för övriga rum
inkommer. Total kostnad för offererad
utrustning – ca 300 000 kr.

mars

Dialog förs internt kring behov/nytta i
förhållande till kostnader då leverantörens
offert överstiger det maxbelopp som
Habostyrelsen har fastställt för
investeringen.
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15 april

Kommunkontorets IKT-samordnare och ITstrateg Kristoffer Lindblad besöker Habo
gård för att tillsammans med
verksamhetsledaren gå igenom befintlig
utrustning och offerten från AVS.
Resulterar i förslag på lösningar som ryms
inom ram.

22 april 2021

Verksamhetsledare Lars Johansson Berg
hämtar utrustning motsvarande den som
ska beställs på Stadshuset för att testa
tekniken på Habo gård innan beställning.

Under maj månad

Kommunkontorets IKT-samordnare
sammanställer i dialog med avdelningen
för IT och digitalisering vilka produkter
som ska köpas in utifrån vad som kommit
fram i de olika dialogerna med
verksamheten och genom test av lånad
utrustning.

Början av juni

Sammanställningen av beställningar till de
olika leverantörerna stäms av med Lars
Johansson Berg och Annika Jonasson som
ger kommunkontorets IKT-samordnare
klartecken att beställa.

Slutet av juni

Beställningar går i väg.

v. 34 (augusti)

Leverans av två kameror och två
högtalartelefoner.

September-oktober

Löpande leveranser och installation av
resterande utrustning.

Hela Sverige, och världen i övrigt, har samma utmaning kring behov
av teknisk utrustning utifrån rådande pandemi vilket har resulterat i
en brist av komponenter. Detta kan resultera i ytterligare
förseningar som verksamheten inte kan råda eller styra över.

Annika Jonasson
Stöd- och servicechef

Beslutet skickas till
Akten

Lars Johansson Berg
Verksamhetsledare Habo gård

