
 

 
 
 
Lokalvården vill få samma förutsättningar att bedriva sin verksamhet som övriga verksamheter inom 
Robertsfors kommun men under de år som Robertsfors kommun återigen haft lokalvården i egen 
regi har det inte varit så.  
Lokalvården har sedan kommunen tog över lokalvården av kommunens fastigheter endast fått intäkt 
för tiden som personalen är på objekten och städar. 
Restiden mellan objekten har Lokalvården ingen intäkt för. Då kommunen till ytan är ganska stor så 
blir avstånden mellan objekten ibland flera mil/dag och lokalvården har kostnader som motsvarar en 
heltidsanställd i restid för hela verksamheten men ingen intäkt av den tiden.  
Ett ekonomiskt underlag togs fram 2014 men den ekonomiska del gällande restiden mellan objekten 
blev då inte godkänd. 
Medarbetarnas scheman är välplanerade och de utvärderas och effektiviseras ständigt för att hålla 
nere kostnader. Medarbetarna börjar och slutar tex sina arbetspass på objekten istället för att utgå 
från en samlingsplats samt äter tex lunch på objekten för att restiden ska minska men det går inte att 
optimera scheman mer än det som redan är gjort. 
Det finns flera andra verksamheter som också färdas mellan objekt med bil och de verksamheterna 
har en intäkt för den tiden.  
Robertsfors kommun har som ett av målen att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och för att nå det 
målet anser Lokalvården att det ska råda samma förutsättningar i alla kommunens verksamheter.  
 
Lokalvården har full förståelse över att det ekonomiska läget är ansträngt och att det väntar en 
tuffare ekonomisk syn än vad vi tidigare stått inför men vi ser det av yttersta vikt att lyfta frågan till 
er.  
Om Lokalvården inte får höja timtaxan men samtidigt får förhöjda kostnader men intäkter/taxor 
ligger kvar på samma nivå, 272 kr/timme så måste vi redan nu se hur detta påverkar Lokalvården 
som verksamhet och i sin tur alla kommunens verksamheter som är beroende av lokalvård i sina 
fastigheter för att de ska bedriva sin verksamhet. 
Om lokalvården inte får höja timtaxan ska då en förändring i städfrekvens göras? Hur kommer det i 
sin tur att påverka de andra verksamheterna och invånarna i Robertsfors kommun? 
Lokalvården ser sitt uppdrag av yttersta vikt och för att nå målet som en attraktiv kommun med hög 
livskvalitet jobbar lokalvården hårt för att utför en god lokalvård så att invånarna och medarbetare i 
Robertsfors kommun trivs i kommunens fastigheter. Om timtaxan inte höjs kan vi inte utför den 
tjänst i samma utsträckning som idag. 
 
Helena Grahn har från start som chef i denna enhet jobbat för att utveckla och förbättra 
verksamheten och det utförda jobbet har gett ett tydligt resultat.  
Jag anser att detta arbete är något att lyfta fram som beundransvärt då skillnaden från då 
Robertsfors kommun tog tillbaka lokalvården 2013 till nu är extrema. 
Sjuktalen som har legat på en väldigt hög nivå sjunker hela tiden till nya bättre nivåer och ett gediget 
arbete med att höja statusen i yrket och skapa en inställning som leder till sammanhållning och 
engagemang är en röd tråd som löper genom verksamheten. 
Som exempel så har sjuktalen gått från att 2014 ligga på 17,7 % till att vi nu ser sjuktal på ca 7,4 % 
under perioden Januari - September 2018. 
Detta är resultatet av en chef som vill att enhet och individ skall få chansen och möjligheten att vara 
så bra som möjligt. Viktigt att veta att HG´s insatser är det som bla tillåter Robertsfors kommun att 
leva upp till det arbetsgivaransvar vi har gällande arbetsmiljö. 
 

http://www.robertsfors.se/


Vi jobbar alla mot samma mål där Robertsfors kommun och dess invånare är grunden för vårt 
uppdrag och för att nå de mål och lyckas med vårt uppdrag måste alla verksamheter få samma 
förutsättningar. 
 
 
 


