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KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETER INOM ALLMÄNNA UTSKOTTETS 

ANSVARSOMRÅDE 
 

 

REDOVISAT HELÅR 2016  

 2016 2015 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

86 725 

-101 576 

-14 851 

-15 331 

-30 182 

84 032 

- 90 520 

- 6 488 

-17 142 

-23 630 

 

UTFALL FÖR HELÅRET 

 

Därav vatten- och avloppsverksamhet* 

 

REDOVISAT HELÅR 2016 

 2016 2015 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

13 421 

-12 665 

756 

-1 808 

- 1 052 

13 948 

-12 987 

961 

-2 118 

-1 157 

 

UTFALL FÖR HELÅRET FÖR VA 

 

 

SAMHÄLLSBYGGNADS UPPGIFTER 

Samhällsbyggnadskontoret har till uppgift 

att vara kommunens samordnande och 

verkställande organ avseende: 

 

 Förvaltning och uthyrning av 

kommunens fastigheter 

 Tillhandahålla kommunens bilpool 

 Kommunens 

husbyggnadsverksamhet 

 

 Förvaltning av kommunens gator 

och vägar, anläggningar för vatten 

och avlopp, renhållnings-

verksamheten, Parker. 

 Kommunens anläggningsbyggande 

 Kommunens städverksamhet 

 Kommunens måltidsverksamhet 

 Kommunens tillsyn för miljö, 

hälsoskydd och livsmedel 

 Kommunens tillsyn för plan- och 

byggärenden 

 Kommunens badhusverksamhet 

 Kommunens räddningstjänst 

 

UTSKOTTETS RESULTAT 

 

Verksamhet Budget Redovisat Avvikelse 

Administration -2 316 -2 652 -336 

Badhuset -348 -193 155 

Bilpool 0 87 87 

GVARP -5 440 -5 419 21 

Fastighet 21 519 21 516 -3 

Miljö o Bygg -2 819 -2 560 259 

Måltid -12 861 -12 708 153 

Räddtjänst -5 222 -5 340 -118 

Städverks. 0 -40 -40 

Kollektivtrafik -5 800 -5 049 751 

Färdtjänst -2 182 -2 493 -311 

Totalt -15 469 -14 851 618 

 

 

EKONOMISKT RESULTAT 

Ekonomi för SHBK visar ett överskott på 

618 tkr framförallt är det Kollektivtrafiken 

och Bygg som har stora överskott och 

bidrar till resultatet. Större underskott har 

Administrationen och Färdtjänst.  

Samhällsbyggnadssektorns intäkter ökade  

året med 3,7 % medan kostnaderna endast 
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ökat med 2,5 % vilket resulterade i ett 

överskott på 618tkr. Överskottet i 

förhållande till kostnaderna på 101 575 tkr  

innebar endast 0,61% i avvikelse, 

överskottet i förhållande till intäkterna 86 

725 tkr innebar endast 0,71% i avvikelse. 

Samhällsbyggnadssektorn innehåller en 

mängd verksamheter och vissa 

verksamheter och kostnadsposter är 

omöjliga eller svår påverka därmed ökar 

osäkerheten i prognos och slutligen utfall. 

Ett enhetligt och kraftfullt prognosverktyg 

för Robertsfors kommun skulle höga 

säkerheten i prognoserna under året.  

 

Administration 

Underskott på 336 beroende på höga 

personalkostnader under budgetåret.  

 

Badhuset 

Överskott 155tkr genom mindre kostnader 

för förbrukningsmaterial, 

simhallsföreståndare ersattes delar av året 

med timvikarer. Simhallsföreståndare var 

50% städledare under 2016.  

 

Bilpool 

Bilpoolen hade lägre kostnader för 

reparation samt ökade intäkter beroende på 

högre nyttjandegrad.  

 

GVARP 

Resultatet för GVARP var i balans med 

budget dock ett litet överskott på 21tkr. 

Väghållning och park, bidrag för enskilda 

vägar och avlopp, VA uppvisade ett 

underskott. Renhållning, vägbelysning 

uppvisar ett överskott.  

 

VA-verksamhet 

Uppvisar ett underskott för budgetår 2016 

på 1052tkr mycket beroende på höga 

entreprenadkostnader, material, 

förbrukningsinventarier och reparationer. 

Nytt förslag på vattenskyddsområde har 

tagits fram och ställts ut på samråd för att 

under 2017 fastställas. Konsultkostnader 

för vattenskyddsområde har också tyngt 

resultatet.  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

100% 99,8% 89% 93,4% 92,3% 92,7% 

Täckningsgrad VA-verksamhet 

 

Renhållning 

Renhållningen uppvisar ett överskott på 

714tkr mycket beroende på högre intäkter 

av konsumtionsavgifter. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

102% 114% 109,5% 126% 123,7% 112,7% 

Täckningsgrad Renhållningsverksamhet 

 

Fastighet 

Resultatet speglar budgeten för 2016. I 

förhållande till budgeten blev hyresintäkter 

högre samt högre kostnader för material 

och entreprenader, fjärrvärme, vatten och 

avlopp. Kostnader för försäkringar och 

serviceavtal ökade också för 2016. 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

47 43 51 53 56 52 50 

Fastighetsunderhåll kr/m2 

 

Bygg 

Stor ökning av totala antalet byggärenden 

+ 28 % jmf med 2015. Antalet bygglov- 

och anmälningsärenden ökade ännu mer + 

44 % jmf med 2015. Det gav större 

intäkter. Ökning av antalet detaljplaner 

som framarbetades. Det har arbetats med 

fem planer under året, vilket medför högre 

plankostnader. 

Nytt tillägg till LIS-planen ej budgeterat 

för, ca 70 tkr. Ny översiktsplan har 

påbörjats. Bostadsanpassningen gick över 

budget med nästan 100tkr dvs 11%.  

 

Miljö 

Budget för miljö låg inom ramen. 

För alkohol fanns ingen budget för 2016 

därav intäkt på omkring 50 tkr, för 2017 är 

alkohol och tobak egen verksamhet.   

Fler u-verksamheter kontrollerades än 

planerat på miljöskyddet vilket ledde till 

högre intäkter än budgeterat.  

 

Räddningstjänst 

Räddningstjänsten uppvisar ett underskott 

på 118tkr. Högre kostnader för 
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förbrukningsvaror, reparationer, SOS 

alarm och utbildning.  

 

Städverksamhet 

Ett litet underskott i fårhållande till budget 

på 40tkr. Hög sjukfrånvaror med höga 

kostnader för timvikarier. 

Förbrukningsmaterial något högre 

kostnader under året. Mer internt sålda 

tjänster ökade intäkterna. Retroaktiva ob-

ersättningar och reseersättningar utbetalats 

under 2016 belastade också resultatet.  

 

Kollektivtrafiken 

Ett överskott på 751tkr härleds till dels 

lägre kostnader och återbetalning av medel 

för år 2015 vilket betalades in under 

budgetår 2016.   

 

Färdtjänst 

Höga kostnader för huvudverksamheten 

riksfärdtjänst delvis beroende på många 

arbetsresor. Färdtjänsten som verksamhet 

är svår prognostiserad och utfallet blir 

mycket beroende på individer och 

mängden färdtjänst som efterfrågas vilket 

ej är påverkbart från 

Samhällsbyggnadssektorn.  

 

FRAMTID 

 

Badhuset 

Lokalerna är i behov av underhåll.  

Utbud och priser ses över för cafeterian 

och anpassas till behovet från badgäster.  

Solarium planeras att avvecklas första 

kvartalet 2017. Även öka den egna 

verksamheten med egen simundervisning 

och aktiviteter. 

 

Bilpool 

Utbyte av ca 3st leasingbilar under 2017.  

 

GVARP 

Vi kommer att fortsätta arbetet med att få 

elektronisk övervakning på fler 

anläggningar så att behovet av rondering 

minskar och därigenom blir effektivare.  

En del reningsanläggningar uppfyller inte 

miljökraven och kommer att behöva 

renoveras eller nyinvesteringar på sikt.  

 

 

Fastighet 

Förändrade brandskyddskrav som innebär 

ökad arbetsbelastning samt 

kostnadsökningar för åtgärder. Förändring 

av VA-taxan innebär ökade kostnader. 

Utbildningsinsatser fastighetspersonal 

avseende verksamhetssystemet DeDu, 

sprinklersystem och brandskyddsregler.  

 

Bygg 

Den antagna bostadsförsörjningsplanen 

anger att bostadsbyggandet måste öka till 

minst 20 nya bostäder per år de närmaste 

10 åren om målen ska uppnås. Det är en 

ökning med 300 % jmf med ett normalår. 

Det kommer också att innebära att fler 

detaljplaner behöver tas fram. Många 

nybyggnationer av fritidshus/enbostadshus 

sker i den södra kommundelen och ute vid 

kusten, vilket innebär mer restid vid 

arbetsplatsbesök och samråd på 

byggplatsen.  

Norrbotniabanan kommer fortsatt ta 

resurser för planering. Ny taxa för bygglov 

och anmälan kommer vara under 

framarbetning under 2017. 

Lagstiftningen ställer fler och fler krav på 

dokumentation innan byggstart, t ex 

bullerberäkning, bredband, hårdare 

energikrav, vilket ökar administrationen. 

Ökade krav på grannehörande i 

bygglovsärenden. 

 

Bedömningen är att ökningen av 

bygglovsansökningar och det ökade 

intresset för att detaljplanera för 

byggnationer kommer att bestå. Det 

kommer behövas mer personella resurser 

för att kunna möta efterfrågan. Det måste 

finnas förutsättningar för att kunna hålla 

stipulerade handläggningstider och utföra 

en korrekt handläggning. Ett hot om 

stämning för försummelse riskerar att 

följas av flera om inte mer resurser sätts in, 
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så att inte bara det absolut mest akuta i 

verksamheten hinner utföras. 

 

 

 

Miljö 

Ny förordning Havs- och 

vattenmyndigheten(enskilda avlopp) – 

förslag som ska beslutas under 2017, 

exempelvis större krav på kommunernas 

avloppsinventeringar. 5 % om året istället 

för 2 %. Handlar om omkring 150 avlopp 

per år.  Krav från länsstyrelsen att ta fram 

en handlingsplan för vattenförekomster 

(blir förelagda om ej utförs 2017) medför  

tid och resurser.  

Nytt lagkrav från januari 2017 att en 

beredskapsplan gällande livsmedel och 

dricksvatten ska finnas, kommer att 

framställas i samverkan med 

säkerhetssamordnare. 

 

Räddningstjänst 

Kommande år står inför utbyte av 

brandfordon. Utredning om 

räddningstjänstorganisation i Umeå, 

Vindeln och Robertsfors kommun kommer 

också behandlas.  

 

Städverksamhet 

Fortsatt arbete med att minska sjuktalen.  

Byggnationer i kommunen och 

förändringar i verksamheterna såsom ny 

förskola i Ånäset, utökning av 

förskolelokal i Bygdeå och hyresfastighet i 

Robertsfors, kommer att påverka 

städverksamheten.   

 

Kollektivtrafiken 

Under 2017 kommer utmaningen bli att få 

en funktionell skötsel av busstationen i 

Robertsfors och Logen Tövalite. Generellt 

är många av busskurerna i kommunen i 

dåligt skick enligt Länstrafikens 

hållplatsinventering som genomfördes 

2015. Ett underhålls och renoveringsbehov 

finns och kommer behöva åtgärdas. 

 

 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

 

GVARP 

Utredning pågår om framtida 

insamlingssystem av hushållssopor, 

förhoppningsvis leder detta till att målen 

om minskat avfall till förbränning uppnås.  

 

Bygg 

Svårt att klara handläggningstiderna för 

bygglov, förhandsbesked och anmälan. 

Enligt PBL 9 kap 27 § ska 

byggnadsnämnden handlägga ärenden om 

lov och förhandsbesked skyndsamt och 

meddela sitt beslut om lov eller 

förhandsbesked inom tio veckor från det 

att den fullständiga ansökningen kom in till 

nämnden. Enligt PBF 6 kap 7 § ska 

byggnadsnämnden fatta beslut i ett 

anmälningsärende inom fyra veckor räknat 

från den dag då samtliga behövliga 

uppgifter inkom till nämnden. Internt har 

ännu högre krav på kort handläggningstid 

beslutats, utan att resurser för det tillsatts. 

Det som gick bra är att byggavdelningen 

klarade av att hantera en så stor 

ärendeökning och ändå lyckades hålla 

handläggningstiderna på en rimlig nivå. 

 

Miljö 

För miljöverksamhet utfördes 100 % av 

planerad tillsyn.  För livsmedel utfördes 92 

% av planerad tillsyn, dock uppfylldes 

årets kontrolltimmar men skuldtimmar från 

föregående år genomfördes ej fullt ut. 

  

Städverksamhet 

Storstädet utfördes enligt plan löpande 

under året. Den planerade golvvårdsarbetet 

för 2016 fullföljdes.  

 

INVESTERINGAR 

 

Samhällsbyggnadssektorns 

investeringar 

Investeringar Förbrukat Avvikelse OMB 

           57 320                  19 686            37 431          23 013     

 

Förbrukat för år 2016 19686tkr i 

investerings medel förslag på 
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ombudgetering 23013 tkr där ingår 

projekten Fyrklövern, Tundalsskolan, 

Förskolan Apotekaren, Slambil, Fordon 

Räddningstjänst och några övriga mindre 

projekt. Avslutas en mängd färdiga 

investeringar dock är förslaget att Ny 

förskola i Robertsfors avslutas och äskas 

om vid närmare projektering och byggstart. 

 

Personalkostnader 

 

Personalkostnaderna för 

Samhällsbyggnadssektorn hölls i det 

närmaste inom budget avvikelse på 0,2% 

vilket innebär utfall på 37 340 tkr 

underskott på 80tkr, budget var på 

37 254tkr.  

Vissa verksamheter underskott såsom 

Badhuset, Bygg och Miljö, Fastighet och 

medan Administrationen, Räddningstjänst 

och GVARP något högre 

personalkostnader för året.  

 

 


