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Behov av AC och fläktar i särskilda boenden i relation till 
Covid19 smitta 

Bakgrund 

Social och omsorgsförvaltningen inköpte sommaren 2019 AC anläggningar 

som fördelades till särskilda boenden inom sektorn. Anläggningarna var 

avsedda att kunna kyla ett gemensamt rum under värmebölja. Alla boenden 

fick en AC till varje boende oavsett boendets storlek. 

Vid sidan av detta finns 29 små AC anläggningar, avsedda för mindre rum, 

inköpta, två av dem utnyttjas i dag inom Socialpsykiatrin. På korttidsboendet 

Kaprifolen/Violen finns 11 mindre AC anläggningar som inte utnyttjas då 

platserna inte är belagda. 

Folkhälsomyndigheten har kommit med rekommendationer om att inte 

använda fläktar där det finns Covid19 smitta. Vårdhygien har sammanställt 

rutin för nyttjande av fläktar/transportabla AC anläggningar.  

Med anledning av förändrade rekommendationer har främst större boenden 

uttryckt behov av fler anläggningar. Behovet har identifierats till ca 25 AC 

anläggningar som ska fördelas till äldreomsorgen. 

Förslag till beslut 

 Att K4 MoS ges uppdrag att inköpa 25 AC anläggningar och installera 

dem i äldreboenden enligt prioriteringsordning från SOF.  

 Att de 29 små anläggningarna finns tillgängliga för utlåning till 

utförarna. I första hand lånas AC anläggningar ut för att säkerställa god 

vård och omsorg till personer som har behov av palliativ vård, uppvisar 

symtom på smitta eller har verifierad smitta. I övrigt kan AC lånas ut 

om det inte uppstår andra behov, men då med det förbehållet att de 

skyndsamt ska återlämnas om andra behov bedöms som mer angelägna.  

 Att Leanlink kan fördela och låna ut de 4 anläggningar som finns på 

Violen till andra enheter inom Leanlinks verksamheter. 

 Information till utförarna skickas ut från K7 gällande att det finns 

anläggningar till utlåning, kriterier och rutiner för detta, samt 

information om vård hygiens rutin angående nyttjande av portabla AC/ 

fläktar. 
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Beslut 2020-07-01 

I egenskap av stabschef för SOF/Leanlinks krisledning fattar jag beslut enligt 

förslaget ovan med tillägget att kostnaderna för inköp av AC och övrig 

hantering ska tas inom Äldrenämndens ram. 

 

 

Joakim Kärnborg 

 


