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KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETER INOM SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTETS 

ANSVARSOMRÅDE 
 

 

REDOVISAT HELÅR  

 2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

94 778 

-111 158 

-16 380 

-13 880 

-30 260 

95 495 

-113 623 

-18 128 

-13 859 

-31 987 

 

 

UTFALL FÖR HELÅRET 

 

Därav vatten- och avloppsverksamhet, 

VA 

 

REDOVISAT HELÅR  

 2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

15 550 

-14 860 

690 

-2 005 

-1 315 

15 769 

-13 339 

2 430 

-2 242 

188 

 

UTFALL FÖR HELÅRET FÖR VA 

 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Samhällsbyggnadskontoret har till uppgift 

att vara kommunens samordnande och 

verkställande organ avseende: 

 

 Förvaltning och uthyrning av 

kommunens fastigheter 

 Kommunens bilpool 

 Kommunens 

husbyggnadsverksamhet 

 Förvaltning av kommunens gator 

och vägar, anläggningar för vatten 

och avlopp, renhållnings-

verksamheten, parker. 

 Kommunens anläggningsbyggande 

 Kommunens lokalvård 

 Kommunens måltidsverksamhet 

 Kommunens tillsyn för miljö, 

hälsoskydd och livsmedel 

 Kommunens tillsyn för plan- och 

byggärenden 

 Kollektivtrafik och färdtjänst 

 

 Kommunens räddningstjänst ligger 

from 2019 ej längre under 

Samhällsbyggnadsutskottet. 

(Gemensam nämnd med Umeå o 

Vindeln from 2018-01-01) 

 

 

UTSKOTTETS RESULTAT 

 
UTFALL FÖR HELÅRET 2019 

  Budget Utfall Diff 

Administration -1 976 -1 909 67 

Bilpool 0 -19 -19 

GVARP -6 504 -8 053 -1 549 

Fastighet 21 018 20 056 -962 

Miljö o Bygg -3 535 -2 977 558 

Måltid -13 640 -13 960 -320 

Lokalvård 0 -205 -205 

Kollektivtrafik -6 346 -6 647 -301 

Färdtjänst -2 391 -2 666 -275 

Totalt SHB -13 374 -16 380 -3 006 

 

 

 

 

 

Ordförande:    Carl-Johan Pettersson 

Sektorchef:     Wolf Fischer 

 

BUDGETUTFALL HELÅR 2019 

Redovisning 

Budgeterade  nettoramar 

Skillnad 

-16380 

-13 374 

-3 006 

BUDGETUTFALL HELÅR 2019 

Redovisning 

Budgeterad nettoram 

Skillnad 

-1 315 

-307 

-1 008 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

54 

 

SHB totalt 

Totalt visar SHB ett underskott på drygt 3 

miljoner kr, varav GVARP och Fastighet 

tillsammans står för ca 2,5 miljoner. 

Endast Miljö o Bygg samt Administration 

visar ett överskott för 2019. 

 

Administration 

Högre ersättning från ROBO än budgeterat 

då fastighetschef fortsatt sköter drift och 

underhåll för stiftelsens fastigheter, 

överskott på 67 tkr. 

 

Bilpool 

Underskott 19 tkr, pga lägre nyttjande än 

budgeterat. Under 2020 ligger äskande att 

köpa nya fordon så att vi i samband med 

att avtalsperiod löper ut på poolfordon 

ersätter med kommunägda bilar. Tanken är 

att fortsatt i samband med avtalsperioders 

slut ersätta med egenägda bilar förutsatt att 

äskanden kommande år beviljas. 

Nya bilar kommer under 2020 och dessa 

av typen SUV eller fordon likvärdigt 

utrustade med 4x4 för att bredda 

möjligheten att boka bil med bra 

framkomlighet vid dåligt väglag alt sämre 

vägar. 

 

GVARP 

Under andra halvan av 2019 har GVA stått 

för utmaningar såsom flertalet 

förelägganden inom tidigare icke slutförda 

miljörevisioner. Med detta vill jag säga att 

stort fokus har lagts för att undvika viten.  

Med dessa miljörevisioner så har det även 

uppmärksammats att Robertsfors 

reningsverk är för litet och att vi i 

dagsläget producerar för mycket slam än 

vad vi varken har tillstånd för eller vad 

verket klarar av.  

 

Ett av de större projekten som har arbetats 

med är projektering av ny 

vattenförsörjning i Kålaboda. Detta projekt 

är komplicerat då en privat markägare äger 

marken där bra grundvatten finns. Detta 

medför att rätt typ av avtal ska upprättas 

samt så krävs dialoger med myndigheter.  

GVA har hunnit med några planerade 

åtgärder såsom ventilbyten och ett större 

renoveringsarbete av en avloppsledning i 

Bygdeå. GVA har även haft en del akuta 

vattenläckor samt utfört interna oplanerade 

jobb som krävt ganska stora arbetsinsatser. 

Inom personaldelen så är det fortfarande 

föräldraledighet och tjänstledighet som gör 

att GVA ”haltar”. Under första halvan av 

2019 hade GVA en relativt stor 

personalomsättning, detta har tyvärr 

medfört att mycket erfarenhet och kunskap 

förlorats. 

 

En annan stor utmaning är även den nya 

sopkärlshantering med matavfallskärl som 

ska planeras ställas ut/ tas igen. Denna 

kärlutrullning är startad och från 1/3-20 går 

detta igång och de bruna kärlen tas i bruk. 

 

I nuläge diskuteras vatten och 

vattendistribution i kommunen då vi i 

södra kommundelen har bekymmer med 

leverans till abonnenter, framförallt under 

varma torra sommarmånader. 

Detta påverkar ställningstagande gällande 

exploatering mm, politisk riktning behövs 

så att bygginspektörer kan agera utifrån 

given riktning gällande vatten och avlopp.  

 

Skattefinansierade verksamheter 

Vintern har varit väldigt växlande när det 

gäller väder, vilket har inneburit väldigt 

många akuta åtgärder för att säkra 

tillgänglighet för allmänheten på 

kommunens gator. I början av 2019 var det 

mer eller mindre två vintrar, snön töade 

bort men sedan kom en ny snöperiod. I 

slutet av året var det stora problem med 

halka och man fick sanda var och varannan 

dag. Snöröjning/halkbekämpning står för 

en stor del av underskottet för GVARP. 

Nästan 700 tkr dyrare än budgeterat och 

jmf med 2017 och 2018. El och material 

till vägbelysning, samt personalkostnad 

och reparationer för parkskötsel bidrar 

också till underskottet. 
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Affärsmässiga verksamheter 

VA-verksamhet 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

93,4% 92,3% 92,7% 101,8% 101,2% 92,2% 

Täckningsgrad VA-verksamhet 

Trots en höjning av VA-taxan from 

sommaren 2019, visar VA-verksamheten 

inklusive kapital- och OH-kostnader ett 

underskott på drygt 1,3 miljoner kr. 

Vattenläckor och andra akuta åtgärder har 

lett till höga kostnader för bla personal, 

material och entreprenader. Kostnader för 

el till våra vatten- och avloppsverk är 

också högre än budgeterat. 

 

Renhållning 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

126% 123,7% 112,7% 99,1% 103,1% 120,8% 

Täckningsgrad Renhållningsverksamhet 

 

Renhållningsverksamheten inklusive 

kapital- och OH-kostnader gör ett 

överskott på drygt 1 miljon kr 2019. Detta 

beror på högre intäkter från konsumtions-

avgifter, lägre kostnad för personal och 

köp av verksamhet, ingen kostnad för 

krossning av träavfall, samt höga interna 

intäkter till Fagerliden.  

 

Slamtömning 

Ett underskott på ca 90 tkr för 2019. Högre 

kostnader för både entreprenör och 

nyttjande av kommunens spolbil täcks inte 

helt av slamtömningsavgifterna. 

 

Fastighet 

Fortsatt problematik med vattenskador i 

kommunala fastigheter under året, i allra 

högsta grad bidragande till underskott då 

flertalet budgetar för entreprenader i olika 

form överstigits, dessa budgetrader måste 

justeras så budget ligger i nivå med den 

verklighet våra fastigheter befinner sig i. 

En del kostnader för arbeten utförda 2017-

2018 har belastat 2019 pga att leverantörer 

skickat fakturor långt efter avslutade jobb.  

Kostnader för el/fjärrvärme är också 

mycket högre än tidigare år gällande vissa 

fastigheter, beror bla på ökad förbrukning i 

samband med byggnationer såsom 

takbyten och inkoppling av nya förskolan 

Robertsfors. Höga kostnader för 

takskottning /snöröjning och 

halkbekämpning pga den snörika vintern 

bidrar också till underskottet för Fastighet. 

Fastighetsskötarna har fått utbildning så att 

all takskottning kan utföras i egen regi från 

2020 därav kommer kostnaden att bli 

mycket lägre än tidigare år. 

 

De stora problemen med vattenskador har 

lett till att man fått lägga mycket tid på 

akuta åtgärder i fastigheterna, vilket 

belastat både entreprenörer och den egna 

personalen. Konsekvensen av det blir att 

mycket av underhållet inte kunnat utföras 

under 2019.  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

53 56 52 50 51 49 15 
Fastighetsunderhåll kr/kvm 

 

Ett samarbete med alla verksamhetschefer 

är påbörjat så vi får ett bättre samarbete än 

tidigare år så all information når rätta 

personer och ingen blir glömd. 

Vi har haft ett uppstartsmöte januari 2020 

om hur vi ska jobba effektivare och bli 

bättre på att planera in jobben. 

 

Miljö & Bygg 

Vårt uppdrag är att fullgöra uppgifter inom 

plan- och byggnadsväsendet samt 

myndighetsutövning inom plan- och 

bygglagens och miljöbalkens områden. Vi 

handlägger även ärenden gällande lokala 

trafikföreskrifter såsom avstängning av 

gator, hastighetsbegränsningar inom 

tätbebyggt område och transportdispenser. 

 

I mars anställdes en ny byggnadsinspektör. 

 

Under 2019 har 275 ärenden behandlats på 

byggkontoret. Det är ansökningar om 

bygglov, bygganmälningar, remisser, 

detaljplaner, strandskyddsdispenser m m. 

Handlägger i dagsläget sju detaljplaner 

som befinner sig i olika skeden i 

planprocessen. 
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Vi har en intäkt för bygglovavgifter på 

drygt 642 tkr, vilket är 178 tkr mer än 

budgeterat. 

 

Nytt för i år är att beslut om 

strandskyddsdispens fattas på delegation 

av tjänsteperson. 

 

Samhällsbyggnadsutskottet har tagit över 

byggkontorets ärenden från Allmänna 

utskottet från 1/1-19. Det har varit en hel 

del barnsjukdomar i samband med det som 

genererat mycket extra arbete bland annat 

problem med delegation av beslutsrätt från 

kommunstyrelsen. 

 

Det nya riksintresset för kulturmiljö i 

centralorten har krävt mycket arbetstid för 

att ta fram policys och hantera mycket 

missnöje bland allmänheten. En 

kulturmiljöbroschyr ska tas fram under 

hösten och delas ut till alla berörda hushåll. 

 

Utbildning gällande exploateringsavtal är 

utförd under året. 

 

Projektet Norrbotniabanans noder 

avslutades under första halvåret. Mycket 

arbete har lagts ner på slutkonferensen i 

Spiran samt slutredovisningen av projektet. 

 

Samarbete med brandförsvaret i 

Umeåregionen tillsammans med sotarna, 

tagit fram en vägledning för hur ärenden 

om anmälan om installation av eldstad och 

rökkanal ska hanteras. 

 

Tillsammans med Trafikverket har vi 

genomfört en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för 

Storgatan i Robertsfors. 

 

Deltagit i MätKart19 i Skellefteå och fick 

mycket matnyttig information om GIS och 

kartor samt samverkan mellan kommuner. 

 

Deltagit i projektet Placemaking in the 

Nordics för att få kunskap om hur man 

planerar för attraktiva och säkra platser. 

Robertsfors kommun har deltagit med det 

blivande resecentrumområdet. 

Vi har deltagit i Samhällsbyggnadsdagarna 

i Lycksele som arrangerades av Region 

Västerbotten med fokus på planering, 

byggande, kollektivtrafik och 

trafikinfrastruktur. 

 

Vi har flygfotograferat kustlinjen som ett 

led i tillsynsansvaret för strandskyddet. 

 

Kostnaden för bostadsanpassning blev 

lägre än budgeterat, ca 772 tkr (86%). 

Behovet av åtgärder varierar kraftigt 

mellan olika år, ett snitt på 945 tkr åren 

2015-2017 men 2018 endast 549 tkr. 

 

Miljökontoret har varit lägre bemannat 

under hösten 2019 pga tjänstledighet och 

vakans som man valt att ej tillsätta. 

 

Under 2019 har 727 ärenden behandlats på 

miljökontoret. Det är olika typer av 

anmälningar, ansökningar, remisser, 

samråd, klagomål med mera.  

 

Miljökontoret har samarbete med 

kranskommunerna dels via regelbundna 

träffar men även olika typer av projekt. De 

projekt som miljökontoret har deltagit i är 

framtagande av en ny behovsutredning 

samt taxa enligt SKR:s modell samt rutiner 

för kontroll av oljeavskiljare. 

 

Under 2020 trädde en ny vägledning för 

enskilda avlopp i kraft och detta har 

inneburit en hel del arbete under 2019, 

bland annat framtagande av nya rutiner och 

bedömningsgrunder. Detta har gjorts i 

samarbete med Umeå, Skellefteå och 

Nordmalings kommun samt med 

Länsstyrelsen. 

 

Ca 117 st fastigheter inventerades under 

2019 runt Klintsjön och Granån. 

 

Det har varit mycket arbete kring de 

kommunala avloppsreningsverken. 

 

Miljökontoret har haft många omfattande 

nedskräpning-/skrotbilsärenden, vilka har 

tagit mycket tid från den planerade 
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tillsynen. Många av ärende är fortfarande 

pågående. 

 

En ny tobakslag har trätt i kraft vilket har 

genererat en hel del arbete med taxor, 

delegationsordningar, information och 

tillståndsprövningar. 

 

Deltagit i länsträffar livsmedel, 

tobak/alkoholkonferens, utbildning GDPR 

för alkohol- och tobakshandläggare. 

 

Måltidsverksamhet 

2019 har utmanat kökens och 

verksamhetens budget, idogt arbete med att 

bespara och landa en budget i balans för 

2020, budget presenterad och är i balans 

trots höga livsmedelskostnader och 

fördyring av transport i och med nytt avtal. 

 

Köken arbetar med inköp och rutiner för 

detta, allt för att skapa ett billigare val av 

livsmedel och att avtal används fullt ut. 

Vidare arbetar måltidsverksamheten med 

matsvinn och recept för att inte tillaga mer 

mat än vad som behövs, allt för att slippa 

kasta mat i onödan, detta påverkar också 

kostnader. Åtgärderna har gett resultat 

under 2019, underskottet landar på 320 tkr 

vilket är betydligt lägre än det befarade 

underskottet på drygt 1 mkr från delår 

2019. 

Dialog med andra sektorer/verksamheter är 

påbörjad och kommer fortsätta under 2020 

för att se över möjligheter att distribuera 

mat till alla på ett kostnadseffektivt sätt 

som minimerar transport mm. 

 

Ytterligare en köksutredning är under 

utförande i samband med nytt kök till 

Jenningskolan, kopplat mot nya förskolan. 

I denna undersökning ser man över de 

alternativ som finns för att 

kommunövergripande skapa det bästa 

möjliga för verksamheterna, där alla 

kostnader är med i beräkning.  

Chef för enheten är tjänstledig under första 

halvåret av 2020, tillförordnad personal 

finns för tillfället i väntan på besked från 

tjänstledig. 

Lokalvård 

Lokalvården presenterade en höjning av 

timtaxan från 272 kr/timme till 302 

kr/timme men höjningen av timtaxan blev 

inte godkänd och kvarstår på 2018 års 

timtaxanivå. Lokalvårdens uppdrag 

kvarstår oförändrat från tidigare år men 

förbrukningsmaterial och löner blir dyrare.  

 

Lokalvården har ingen ersättning för de 

resor vi gör till och från varje objekt. 

Verksamheten bedriver lokalvård i 

kommunens fastigheter i Åkullsjön, 

Överklinten, Robertsfors, Ånäset, Bygdeå 

och Djäkneboda och under en vecka har 

lokalvården resor till och från objekt 

motsvarande 48 timmar. Personalens 

schema är väl planerade och personalen 

äter lunch på objektet istället för att åka till 

och från en egen personalmatsal för att 

undvika onödiga resor. Lokalvårdens 

personal har olika stationeringsplatser så 

där det är möjligt som t.ex. Nybyskolan i 

Ånäset börjar och slutar medarbetaren på 

skolan för att undvika onödiga resor. 

 

Verksamheterna har en stående debitering 

för förbrukningsmaterial som t.ex. 

pappershanddukar, toalettpapper, soppåsar, 

tvål m.m. till följande kostnad: 

Skola/Förskola: 8,40 kr/m2 och år 

Särskilda boende: 8,40 kr/m2 och år 

Kontorslandskap: 4,20 kr/m2 och år 

Det belopp som verksamheterna debiteras 

för förbrukningsmaterial motsvarar inte 

den faktiska kostnaden för den mängd 

förbrukningsmaterial som verksamheterna 

förbrukar. 2019 fick lokalvården köpa 

förbrukningsmaterial till objekten för totalt 

100 tkr mer än vad verksamheterna betalar.  

  

Lokalvården hade en sjukfrånvaro på 10 % 

under 2019, varav en medarbetare var 

sjukskriven heltid under hela året. Det 

medför att lokalvården går över budget på 

sjuklön. 

Verksamheten fortsätter att jobba väldigt 

aktivt med bl.a. att utbilda 

hälsoinspiratörer, genomför 
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arbetsmiljöförbättringar och andra åtgärder 

för att sjuktalet ska förbättras. 

 

Kollektivtrafik 

Bidrag till Länstrafiken för kollektivtrafik 

var för 2019 ca 200 tkr högre än 

budgetram för verksamheten. Dessutom 

var kostnaderna för städning av 

bussväntrum i Sikeå, reparationer och 

snöröjning av busskurer/hållplatser dyrare 

än budgeterat. 

 

Färdtjänst 

Fortsatt underskott för verksamheten men 

kostnaderna 2019 var lägre än 2018, vilket 

är positivt. Det är främst kostnaden för 

färdtjänst som minskat, medan kostnaden 

för riksfärdtjänst ligger ungefär på samma 

nivå som 2018. 

 

PERSONALKOSTNADER 

Totalt för SHB ligger personalkostnaderna 

2019 strax under budget, dock med stora 

variationer mellan verksamheterna. 

 
Budget Förbrukat, kr Förbrukat, % Avv. 

37 067 36 951 99,7% 116 

 

SHB har under 2019 och under Q1 2020 

haft en del personalomsättning då 

miljöinspektör och trafiksamordnare slutat 

och administratör samt chef för 

måltidsverksamheten sökt och fått beviljad 

tjänstledighet. GVA-chef har slutat under 

2019, fortsatt rekryteringsarbete följer 

under Q1 2020 för att fylla den vakansen. 

 

FRAMTID 

Fortsatt arbete under 2020 med  

arbetsberedningar och riskanalyser för 

verksamheternas olika uppgifter. 

 

GVARP: 

Den nya sopkärlshanteringen med separata 

matavfallskärl körs skarpt from 1/3-20.  

Fortsatt diskussion kring vatten och 

vattendistribution i kommunen då vi i 

södra kommundelen har bekymmer med 

leverans till abonnenter, framförallt under 

varma torra sommarmånader. 

Detta påverkar ställningstagande gällande 

exploatering mm, politisk riktning behövs 

så att bygginspektörer kan agera utifrån 

given riktning gällande vatten och avlopp.  

 

Stora insatser krävs kring våra vatten- och 

avloppsledningsnät, behoven är stora och 

det är viktigt att göra en mer långsiktig 

plan kring investering och underhåll. Våra 

reningsverk är också i behov av åtgärder. 

 

Fastighet: 

Försäljning av Skogsgläntan och 

Lillbergets förskola sker under 2020, 

process startad. Fortsatt utredning och 

framtagande av plan gällande försäljning 

av Flarkens skola och Tullgården, här är 

det viktigt att byalag/byaföreningar får 

information och får chansen att göra sin 

röst hörd innan försäljningsprocess startas.  

 

Fortsatt arbete med de stora byggprojekten 

Apotekaren och nya förskolan. Nytt 

tillagningskök i angränsning till förskolan 

på Jennings utreds fortfarande och kök i 

kommunen utreds övergripande. 

Ambulansgaraget påbörjat januari 2020, 

planerad färdigställning i april. Fortsatt 

utredning gällande badhuset som är ett av 

våra stora problem, måste göra åtgärder 

under hela 2020, i detta nu utreds och 

renoveras herrarnas omklädning och 

duschutrymme efter vattenskada, 

återkommande skada som tidigare lagats 

provisoriskt. 

Kartläggning av brand och säkerhet i och 

på våra fastigheter är inledd och detta 

arbete kommer fortsätta under hela 2020. 

 

Efter politiskt beslut har flertalet äskade 

investeringar skjutits på framtid. 

 

Budgeten måste ses över gällande Bygg, 

Målning, Golv och VVS samt 

elentreprenader, rimmar inte med 

verkligheten när vattenskador ökar i antal. 

Bristande underhåll i fastigheter överlag 

skapar problematik och kostnader som 

överraskar oss i allt jämnare takt, detta 

beror mycket på att man tidigare bara 
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utfört de mest akuta lösningar på väldigt 

många ärenden utan att utreda helheten. 

Sällan eller aldrig får vi hjälp från 

försäkringsbolag då det visar sig att det är 

gamla icke fullständigt åtgärdade skador 

som ligger i grund till fortsatta skador i 

våra fastigheter. 

Ventilationer i många fastigheter är väldigt 

gamla och har för dålig kapacitet för de 

flesta verksamheter t.ex. skolor, 

äldreboenden samt förskolor, detta p.g.a. 

att det är fler i lokalerna än det var för 5-10 

år sedan, tillkommande avdelningar osv. 

 

Lokalvården: 

Lokalvården behöver få intäkt för de resor 

i arbetet som vi gör till och från objekten 

motsvarande 48 timmar/vecka. 

Debiteringen gällande 

förbrukningsmaterial för verksamheterna 

måste justeras till en kostnad som 

överensstämmer med den faktiska mängd 

förbrukningsmaterial som verksamheterna 

använder. 2019 använde samtliga 

verksamheter mer förbrukningsmaterial än 

vad de debiterades, motsvarande 100 tkr. 

Lokalvårdens timtaxa kvarstår på 2018 års 

timtaxanivå. Uppdraget som verksamheten 

har är oförändrat och kostnaden gällande 

förbrukningsmaterial och löner höjs men 

verksamhetens timtaxa är oförändrad. 

Lokalvården står inom de närmaste åren 

för en stor rekryteringsprocess eftersom 

2020 är flertalet av medarbetarna 60 år 

eller äldre. 

Lokalvården fortsätter att jobba aktivt med 

att förbättra sjuktalen bl.a. genom att 

utbilda hälsoinspiratörer. 

Lokalvårdens verksamhet förändras 

om/när andra verksamheter förändras 

genom t.ex. nybyggnationen av centrala 

förskolan i Robertsfors samt 

ombyggnationen av förskolan Fågelboet.  

 

Måltidsverksamhet: 

Fortsatta åtgärder kring inköp och rutiner, 

matsvinn och recept för att hålla nere 

livsmedelskostnaderna.  

Dialog med andra sektorer/verksamheter är 

påbörjad och kommer fortsätta under 2020 

för att se över möjligheter att distribuera 

mat till alla på ett kostnadseffektivt sätt 

som minimerar transport mm. 

 

Ytterligare en köksutredning är under 

utförande i samband med nytt kök till 

Jenningskolan, kopplat mot nya förskolan. 

I denna undersökning ser man över de 

alternativ som finns för att 

kommunövergripande skapa det bästa 

möjliga för verksamheterna, där alla 

kostnader är med i beräkning.  

 

 

 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

 

Medborgare/Kund 

Attraktiv kommun med hög livskvalitet 

Sektorn arbetar framåt med att leverera 

god service till våra kunder och 

medborgare, högt fokus på att korta 

ledtider i ärendehantering och återkoppling 

till kund/medborgare. 

Arbetar ständigt med att bli effektivare och 

bättre på kommunicering i rätt led. 

Försöker i största möjliga mån vara 

anträffbara för kommunens innevånare och 

vara behjälplig efter förmåga i våra 

enheter, tror på snabb återkoppling och 

god kommunikation. 

Har under året upplevt en hel del 

problematik och skador (vatten)  

i våra fastigheter som givetvis påverkar 

kunder negativt då detta påverkar deras 

dagliga drift, gott samarbete med 

entreprenörer hjälper i dessa lägen, lika så 

gällande gva. Och ett arbete med att 

förbättra hur och varför vi kommunicerar. 

Flertalet planerade insatser har utförts 

under året och ytterst få planerade 

investeringar gällande fastighet är skjutna 

framåt, dock efter politiskt beslut så 

kommer det under 2020  utföras väldigt få 

åtgärder i sektorn då investeringar skjutits 

framåt i tid. 

Hälsoplan framtagen och antagen under 

tidiga 2020. 
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Hållbarutveckling & tillväxt 

Totalt 22 st oplanerade avbrott VA under 

2019.         

 

Ekonomi 

 

Medarbetare 

Under 2019 har vi haft en del personal-

omsättning och ett par tjänstledigheter, 

vakant plats för GVA-chef och 

Måltidschef är tjänstledig under första 

halvåret 2020. Samhällsbyggnadschef 

slutar 30/4-20, tillförordnad chef träder i 

kraft 10/2-20. 

 

Sjukfrånvaro totalt för SHB 2019 landar på 

6,1% vilket är i nivå med kommunen 

totalt. Det är dock stora variationer mellan 

verksamheterna, från drygt 2% till 10%. 

2018 låg sjukfrånvaron totalt för SHB på 

drygt 6,5%, alla verksamheter förutom 

lokalvården har lägre sjukfrånvaro än 

2018. 
 

 

INVESTERINGAR 

Under 2019 utfördes hög andel av äskade 

investeringar och bara fåtalet har skjutits 

på framtiden. 

Efter politiskt beslut att skjuta 

investeringar framåt kommer ytterst få 

äskade investeringar utföras i sektorn 

under 2020. 

 
 Budget Utfall Avvikelse 

Ny förskola 

Omb förskola  

Övr invest 

Totalt SHB 

45 325 

7 653 

22 665 

75 643 

32 729 

1 510 

9 024 

43 263 

12 596 

6 143 

13 641 

32 380 

 

 

Takbyten på Bygdeå skola Mellanstadiet 

och Tundalsskolan är gjorda under 2019. 

Invändig renovering Bygdeå skola 

Lågstadiet är påbörjad, man har även 

jobbat med belysning och styr- och 

övervakning i skolor samt utredning av 

badhuset. Asfaltering Fyrklövern och 

ombyggnation brandstation i Ånäset blev 

dyrare än beräknat pga tilläggsjobb. 

Ventilationsaggregat till Edfastgården är 

beställt, slutförs under 2020. 

Energideklarationer måste göras under 

2020. Taket på restaurangbyggnaden i 

Centrumhuset är i sämre skick än man 

trott, endast provisorisk lösning gjord i 

väntan på utredning och kostnadsberäkning 

av en större investering. 

 

Bygget av nya förskolan i Robertsfors 

fortskrider och ska vara inflyttningsklart 

till höstterminen 2020. Ombyggnation av 

förskolan i Ånäset är också påbörjad.  

 

Bilar är inköpta till fastighet och lokalvård. 

 

Entremattor var en planerad investering 

2019 men då den tilltänkta entremattan inte 

motsvarade förväntningarna avbröts 

investeringen. 

 

Investering i matavfallskärl mm pågår för 

fullt, för att driftsättas from 1/3-20.  

 

Investeringen i huvudvattenledningen är 

slutförd 2019, och investeringsmedel är 

överförda till att investera i nytt rensgaller 

till Robertsfors reningsverk. Där avvaktar 

man politiskt beslut om ytterligare medel 

för att göra komplett inköp inklusive 

montering och inkoppling mot 

övervakningssystem. 

Investering i övervakning av våra vatten- 

och avloppsverk ska slutföras under 2020, 

och ger positiv påverkan på driftskostnader 

då personal kan sköta kontrollen på distans 

vilket minskar resandet och frigör tid till 

andra uppgifter. 

 

I dagsläget transporteras vatten till 

Kålaboda till en kostnad på ca 25 tkr per 

månad. Under 2020 ska man jobba med en 

lösning av vattenförsörjningen till detta 

område, genom investering i Kålaboda 

vattenverk. Filterbyte i Flarkens vattenverk 

är ej gjort då det är ett 70% vattensvinn. 

Genom att installera fjärravlästa mätare 

med läckagedetektion hoppas man kunna 

hitta och åtgärda problemen. Delar av 

avsatta medel har använts för att inhägna 

vattenverket för att undvika vite. 
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Strul med leverantörer har gjort att 

investering i brandlarm till Klinthedens 

vattenverk och inköp av anläggarbussar ej 

kunnat göras under 2019. Fordon till park 

är inköpt, kulvertering av Klockarbäcken 

är påbörjad och entreprenör slutför jobbet 

vinter 2020. 

 

Asfaltering av Inre Ringvägen görs ej i 

nuläget då VA-nätet behöver åtgärdas 

först. Filmning har visat på behov av 

omläggning av rören, investering för detta 

ligger i plan för 2021 och asfaltering i plan 

för 2022. 

 

 


