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Förslag till beslut 
Regionstyrelsen beslutar att: 

1. Byte av låssystem vid Piteå sjukhus ska genomföras.  

2. Finansiering av kostnaden för byte av låssystem vid Piteå sjukhus, som 

bedöms uppgå till 5 mnkr, sker från anslaget för investeringar i fastig-

heter 2020 inom befintlig investeringsram. 

Sammanfattning 
Låssystemet vid Piteå sjukhus är ca 40 år gammalt med ett utgånget kopie-

ringsskydd för nycklarna. Säkerheten kan inte längre upprätthållas då ett 

större antal nycklar inte återlämnats under de år som systemet varit i bruk. 

Låssystemet föreslås bytas till ett nytt system med intelligens där det enkelt 

går att upprätthålla säkerheten och avprogrammera behörigheten hos nycklar 

som förkommit. 

Investeringen, som bedöms uppgå till 5 mnkr kronor, tas från befintlig ram 

för investeringar i fastigheter 2020. 

Ärendet 
Låssystemet vid Piteå sjukhus kan inte byggas ut längre och det är ca 40 år 

gammalt med ett utgånget kopieringsskydd för nycklarna. Säkerheten kan 

inte längre upprätthållas då ett större antal nycklar inte återlämnats under de 

år som systemet varit i bruk. 

Ett flexibelt och säkert låssystem med kontroll över förkomna nycklar är en 

förutsättning för att kunna upprätthålla säkerheten mot obehörigt tillträde 

både till och inom sjukhuset och utgör även ett komplement till passage-

systemet. 

Låssystemet föreslås bytas till ett nytt system med intelligens där det enkelt 

går att upprätthålla säkerheten och avprogrammera behörigheten hos nycklar 

som förkommit. 

Ekonomisk konsekvens 

Finansiering av investeringen för byte av låssystem som bedöms uppgå till 5 

mnkr sker från anslaget för investeringar i fastigheter 2020 inom befintlig 

investeringsram. Den tillkommande kapitalkostnaden för investeringen om 

0,6 mnkr/år baserad på 10 års avskrivningstid föreslås finansieras inom be-

fintlig driftbudget för fastigheter. 
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Riskanalys 

I det fall investeringen inte genomförs är bedömningen att säkerheten för 

obehörigt tillträde till och inom Piteå sjukhus inte kan upprätthållas. 

Beslutsförslagets påverkan avseende jämställdhet 

Beslutet bedöms inte ha någon påverkan på jämställdheten mellan kvinnor 

och män, flickor och pojkar.  

Protokollsutdrag skickas till: 
Ekonomi- och planeringsdirektör 

Divisionschef Service 

Regional utvecklingsdirektör 
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