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Höjd timtaxa gällande lokalvården. 

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut: 
 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Höj lokalvårdens taxa till 302 kr / tim  

 

Ärendesammanfattning 
Om Lokalvården inte får höja timtaxan men samtidigt får förhöjda kostnader medan 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 skall kunna bedriva sina verksamheter med hög kvalitét. 
 
I dagsläget och med nuvarande taxa nivå finns ingen möjlighet att leverera en budget i balans 
 

 

Beslutsunderlag 
Bilaga: skrivels från 2018 som avslogs då. 

Ärendet 
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.  



 
  

 T j ä n s t e s k r i v e l s e  
 Datum: 2019-08-20 
  
 Dnr:  

Samhällsbyggnadskontoret   
Wolf Fischer   
Tel:    
E-post: wolf.fischer@robertsfors.se   
 

2 
 

Beslut ska skickas till: 
 

Konsekvensanalys och synpunkter 

Konsekvenser för patient/medborgare 

 

Konsekvenser verksamhet  

Höjning av taxan medför att det gedigna arbetet med att höja status i yrket och att 
fortsatt utbilda och utveckla enheten kan fortsätta och inte helt stanna av, detta 
kommer i allra högsta grad påverka sjuktalen  negativt. Sjuktalen har år för år sjunkit 
från 17,7% till nulägets nivå på 7,4%, en trend vi vill se fortsätta nedåt samt att 
sänkning av kvalitét inte är till gagn för någon.  

 

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys  

 

Konsekvenser på andra fattade beslut 

Ekonomi/resurser 
 

Ekonomiska konsekvenser 

Fördyrande för lokalvårdsköpande enheter och sektorer. 

Lokalvården har samma förutsättningar att kunna leverera hållbar budget. 

 

Resurser 

Finansiering 

 

 

 


