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Bokslut 191231 SHB



Viktiga händelser

• Räddningsnämnd flyttad till egen budgetrad from 
2019, ligger ej under SHB

• GVA-chef har slutat under 2019

• Bemanningsproblem (tjänstledigheter, vakanser)



Avvikelser

• Snöröjning, halkbekämpning

• El

• Entreprenader

• Vattenskador

• Vattenläckor

• Underhåll

• Livsmedel och mattransporter

• Färdtjänst

• Kollektivtrafik

• Bygglov och bostadsanpassning

• Personalomsättning



Resultat 2019

Verksamheter med överskott:

• Administration: ersättning från ROBO för att 
fastighetschef sköter drift och underhåll för 
stiftelsens fastigheter

• Miljö&Bygg: bostadsanpassning, bygglovsintäkter, 
tjänstledighet/minskad bemanning



Resultat 2019

Verksamheter med underskott:

• GVARP: snöröjning/halkbekämpning, el, 
vattenläckor, reparationer, fordon

• Fastighet: snöröjning/halkbekämpning, el, 
vattenskador, entreprenader, reparationer, fordon

• Måltid: livsmedel, mattransporter

• Lokalvård: resor, material, ej höjd taxa



Resultat 2019

Forts Verksamheter med underskott:

• Kollektivtrafik: bidrag till Länstrafiken, snöröjning, 
städning av bussväntrum

• Färdtjänst: indexhöjning, underfinansierat

• Bilpool: lägre nyttjande

SHB Totalt: Underskott 3 mkr



Personalkostnader

• Sjukfrånvaro helår 2019 6,1%, jmf med helår 2017 
8,6% och 2018 6,5%

• Utfall helår 2019 +116 tkr = 0,3% av budget

 Överskott: miljö & bygg, lokalvård, gator, ÅVC

 Underskott: fastighet, måltid, park, VA



Affärsmässig verksamhet

• VA: underskott 1,3 mkr, främst pga vattenläckor 
och andra akuta händelser, el, samt åtgärder för att 
undvika viten. VA-taxan höjdes sommaren 2019 
men ej tillräckligt för att täcka behovet. 

• Renhållning: överskott 1,1 mkr pga högre intäkter 
från konsumtionsavgifter och ÅVC, lägre kostnad för 
personal och köp av verksamhet, samt ingen 
kostnad för krossning av träavfall.

• Slamtömning: underskott 90 tkr, dubbelbemanning 
av arbetsmiljöskäl, entreprenör nyttjad mer



Investeringar

• Byggnation av ny förskola i Robertsfors pågår, 
investering slutförs 2020

• Ombyggnation förskola i Ånäset påbörjad, 
investering slutförs 2020

• Takbyten gjorda på Tundalsskolan och Bygdeå skola 

• Tak på Centrumhusets restaurangdel i sämre skick 
än befarat, endast provisorisk lösning gjord

• Utredning badhuset genomförd

• Asfaltering Fyrklövern och ombyggnation 
brandstation i Ånäset dyrare än beräknat pga
tilläggsjobb



Forts Investeringar

• Investering i huvudvattenledning slutförd 2019

• Investering i övervakning av vatten- och avlopps-
verk pågår, beräknas slutföras under 2020

• Filterbyte i Flarkens vattenverk uppskjutet pga 70% 
vattensvinn. Mätare med läckagedetektion ska 
installeras för att hitta orsaker till vattensvinnet. 

• Asfaltbeläggning Inre Ringvägen uppskjutet pga att 
VA-nätet måste åtgärdas först. Ligger i plan för 2021 
och 2022.

• Brandlarm Klintheden, inköp av anläggarbussar samt 
entrémattor ej utförda pga leverantörsstrul.



Framtid/Utmaningar

• Ny hantering av sopor med separata matavfallskärl 
införs from 1 mars 2020

• Vattenförsörjning i södra kommundelen, Kålaboda
och Flarken

• Stora behov av investeringar och underhåll av VA-
nät och fastigheter

• Försäljning av fastigheter

• Köksutredning

• Åtgärder för att nå budget i balans

• Rekrytering (SHB-chef, GVA-chef, ev kostchef och 
administratör)



Fastigheter 2019

• Centrumhuset: takläckage, ruttna fönster foajé, 
avloppsvatten i källaren pga trasiga avloppsrör

• Djäkneboda skola: takläckage vid ventilation

• Driftcentralen: avloppsstopp i källare pga hål i 
avloppsrör, vattenläckage våning 2

• Centralköket: vattenläcka

• Mårsgården: takläckage

• Tullgården: vattenskada kök o toalett

• Tundalsskolan: vattenskador kök/kylrum, 
vaktmästeri, tvättstuga, WC forum, lärcentrum, 
badhus, bibliotek



Avbrott VA 2019

• Åkullsjön: januari och juni, tekniskt fel vattenverk 
juli och september

• Dalkarlså/Norum: januari

• Ånäset: läcka april, vattenavstängning och 
vattenläckor Nysätragården o Hemvägen augusti, 
vattenläcka Hemvägen september

• Flarken: slut grundvatten augusti

• Kålaboda: utan vatten pga tekniskt fel november

• Robertsfors: Mårtensgatan juli, Rotberget oktober, 
Brännan december

• Sikeå: vattenläcka september och december



Forts Avbrott VA 2019

• Valsfäboda: avborrad huvudvattenledning juli

• Västra Sjulsmark: vattenfrysning december

• Läcka i Rickleån som lagades under tryck

• Vattenfrysning i sommarstugeområde


