
UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

00071 Ytskikt o WC Korttids Gläntan 
 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

Korttids Gläntan 
 
 
 
 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Under 2019 avvaktades med att genomföra detta utifrån 
ombyggnation av Apotekaren/Fågelboet, för att inte 
riskera att göra något som sedan riskerar att behöva 
rivas/göras om. Då byggnation av förskola planeras under 
2020 så bör dessa pengar överföras till 2020 för att kunna 
göras i samband/helhet. 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

 

Totalt avsatta investeringsmedel? 450 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 450 000 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

00115 Yta/belysn/tak Bygdeå skola L 
 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

Bygdeå skola lågstadiet/fritidshemmet Stenen 
 
 
 
 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Investering påbörjad under december 2019 och beräknas 
vara slutförd juni 2020.  
 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

 

Totalt avsatta investeringsmedel? 1 250 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 968 328 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

00582 Energideklaration fastigheter 
 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

 
 
 
 
 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Detta hann inte genomföras under 2019 till följd av 
vattenskador.  
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Energideklaration måste göras under 2020 om inte vite 
ska utfalla. 

Totalt avsatta investeringsmedel? 300 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 300 000 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

00741 Inkom vattenledning Djäkneboda skola 
 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

Djäkneboda skola 
 
 
 
 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Utredning pågått under 2019, finns fortfarande inte 
någon lösning på hur åtgärda att vattnet innehåller järn.  
 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Gammal ledning, behovet av att byta vattenledning 
bedöms vara stort. 

Totalt avsatta investeringsmedel? 350 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 350 000 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

00841 Takbyte C-hus restaurang 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

Entreprenör Brukspatronen Kök & Bar 
Centrumhusföreningen 
 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Utredning/felsökning genomförd. Här konstateras att 
under befintligt tak ligger det ursprungliga taket kvar.  
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Det nyare taket har inte tätats på korrekt sätt vilket 
medfört läckage ner till gamla taket och resulterat i 
läckage in i restaurang och foajé. För att åtgärda krävs att 
det nyare taket lyfts för att komma åt ursprungligt tak 
som måste rivas och saneras från mikrobakteriell påväxt. 
En följd av takläckaget är stora skador på fönster i foajén, 
som måste bytas. För att göra en total renovering av tak 
så krävs ytterligare 1 mkr. Nu avsatta medel räcker endast 
till att göra provisorisk lappning av befintligt tak. 
 

Totalt avsatta investeringsmedel? 500 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 500 000 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

00943 Ventaggregat Edfastgården Skogsstjärnan 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

Edfastgården 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Investering påbörjad under november 2019, beräknas 
vara slutförd juli 2020. 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

 

Totalt avsatta investeringsmedel? 1 400 000 kr 

Belopp som önskas ombudgeteras? 1 313 600 kr 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

01093 Måla fasad Folktandvården 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

Folktandvården 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Ej genomfört på grund av tidsbrist. 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Fasden är idag i dåligt skick, där delar behöver bytas ut 
innan målning. Detta innebär att avsatt medel ej är 
tillräckliga, ytterligare 200 tkr krävs. Om endast målning 
genomförs blir följden att detta måste göras om med 
fasadbyte inom ett par år. 
 

Totalt avsatta investeringsmedel? 200 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 200 000 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 
I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att investe-
ringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråk-
tagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisa-
de.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett projekt-
nummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig anvi-
sade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 
som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 
inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som öns-
kas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

173 Övervakn etapp 2 avloppsverk 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Investering påbörjad, skall slutföras under 2020. 

Totalt avsatta investeringsmedel? 194 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 101 000 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 
I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att investe-
ringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråk-
tagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisa-
de.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett projekt-
nummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig anvi-
sade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 
som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 
inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som öns-
kas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

181 Kulvertera Klockarbäcken 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Investering påbörjad, skall slutföras under 2020. 
Entreprenör kontrakterad. 

Totalt avsatta investeringsmedel? 342 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 275 577 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

1212 Låssystem avlopp 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

GVA 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Lås, cylindrar är beställt och betalt (150 000 kr). 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Återstår montering etc ca 50 tkr. 

Totalt avsatta investeringsmedel? 300 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 50 000 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

1434 Kålaboda vattenverk 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

GVA 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Vattentäkt/brunn finns ligger på privat ägd fastighet. 
Fastighet/mark som krävs för etablering ej förvärvad. 
Projektering ej klar, vattenkartering beställd. 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Idag transporteras vatten till Kålaboda (16m3/vecka) , 
kostnad 25 tkr/mån. I investeringsbudget 2020 ligger 
ytterligare 400 tkr. 
 

Totalt avsatta investeringsmedel? 862 000 kr 

Belopp som önskas ombudgeteras? 859 766 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

1481 Filterbyte Flarkens Vattenverk 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

GVA 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Filterbyte ej aktuellt då det är ett 70% vattensvinn i 
Flarken, steg 1 bör vara installation av fjärravlästa mätare 
med läckagedetektion. Kostnad 135 tkr. 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 

Investeringsändamålet bör ändras från filterbyte till 
mätare med läckagedetektion. 

Totalt avsatta investeringsmedel? 267 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 135 000 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 
I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att investe-
ringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråk-
tagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisa-
de.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett projekt-
nummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig anvi-
sade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 
som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 
inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som öns-
kas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

1721 Övervakning vattenverk 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

GVA 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Investering påbörjad, skall slutföras under 2020. 

Totalt avsatta investeringsmedel? 275 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 186 000 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 
I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att investe-
ringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråk-
tagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisa-
de.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett projekt-
nummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig anvi-
sade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 
som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 
inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som öns-
kas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

1722 Brandlarm vattenverket Klintheden 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

GVA 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Problem uppstått i och med att entreprenör missat offert, 
ny offert på ingång.  
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Klintheden viktigaste vattenverk, brand skulle medföra 
totalt vattenavbrott i större delarna av kommunen. 

Totalt avsatta investeringsmedel? 700 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 700 000 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 
I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att investe-
ringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråk-
tagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisa-
de.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett projekt-
nummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig anvi-
sade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 
som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 
inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som öns-
kas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

2545 Matavfallskärl 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Investering påbörjad, ska slutföras under 2020. 

Totalt avsatta investeringsmedel? 2 250 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 1 893 690 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 
I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att investe-
ringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråk-
tagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisa-
de.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett projekt-
nummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig anvi-
sade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 
som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 
inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som öns-
kas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

2904 Anläggarbussar 2018 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

GVA 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

P g a oseriös säljare byte av leverantör i samråd med 
Umeå upphandlingsbyrå. 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

En buss beställd.  Leverans april/maj. Äskat för 2 bussar, 
kostnad dock betydligt högre än beräknat för buss inkl 
inredning, 1 buss inköpt. Kostnad 650 tkr 
 
Krav finns idag att GVA-fordonen ska ha ATA-skyltning på 
taket,  Utan ATA-skylt ej OK enligt arbetsmiljöverket. Hela 
beloppet bör överföras. 
 

Totalt avsatta investeringsmedel? 800 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 800 000 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

13801 Överklintens avloppsreningsverk 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

GVA 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Temporär lösning för att förlänga åtgärdstid/föreläggande  

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Önskvärt är att i Överklinten ARV bygga nytt 
minireningsverk som gjorts i Djäkneboda, som idag 
fungerar bra. Kostnad Djäkneboda 1,3 mkr, beräkning för 
Överklinten är 1,5 mkr, krävs ytterligare 700 tkr. I plan 
2021 avsatt 1,1 mkr.  
 

Totalt avsatta investeringsmedel? 986 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 803 959 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att investe-

ringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråk-

tagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisa-

de.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett projekt-

nummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig anvi-

sade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som öns-

kas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

15611 Rensgaller Robertsfors ARV 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

GVA 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Belopp överfört från projekt 1435 Huvudvattenledning, 
beslut i KF 2019. Ett byte av rensgaller med tillhörande 
övervakningsutrustning skulle tillföra en effektivare rening 
och besparande av insatser. Kostnad för rensgaller inkl 
montering (1,1 mkr) enl utgången offert, investeringsmedel 
2019 ej tillräckliga. 
 

Beskriv på vilket sätt behov av inve-
steringen fortfarande kvarstår. 
 
 

En renovering av befintlig rensmaskin uppskattas till ca 500 
tkr. Nyinvestering beräknas till 1 100 tkr, d v s ytterligare 
450 tkr krävs. 
 
Det gamla rensgallret/-maskinen kan beskrivas som en 
”kam där alltför många tänder saknas” vilket medför att 
större fast material kommer in i reningsverket och därefter 
ut i Rickleån. Ett nytt rensgaller/-maskin skulle även inne-
bära effektiviseringsvinster avseende skötsel i och med att 
de reningssteg som kommer efter gallret idag måste rengö-
ras oftare. 
 
Rengöring av rensgaller måste idag utföras genom arbete i 
bassängen med syrgas av externt anlitad kompetens. Med 
ny utrustning kan rensgaller/-maskin hissas upp och rengö-
ras av egen personal.  

Totalt avsatta investeringsmedel? 650 000 kr 

Belopp som önskas ombudgeteras? 650 000 kr 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 
I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att investe-
ringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråk-
tagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisa-
de.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett projekt-
nummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig anvi-
sade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 
som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 
inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som öns-
kas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

0087 Förskola Apotekaren omb 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

Förskolan Fågelboet (f d Apotekaren och Dungen) 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Under 2019 har projektledare anlitats från 
Projektledargruppen och Åbyns Bygg AB som projektör 
för framtagande av handlingar. Bygglov är beviljat. 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Behoven i verksamheten kvarstår, ombyggnation varit 
aktuell i många år då bland ljudmiljö och lokaldisposition 
ej är anpassad för förskoleverksamhet i den ena delen. 
 
Utifrån projektering har budgetpris lämnats som 
överskrider kvarvarande investeringsmedel, varför ett 
tillskott krävs till dubbla beloppet. 
 

Totalt avsatta investeringsmedel? 7 653 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 6 143 065 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 
I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att investe-
ringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråk-
tagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisa-
de.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett projekt-
nummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig anvi-
sade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 
som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 
inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som öns-
kas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

 

Totalt avsatta investeringsmedel?  

Belopp som önskas ombudgeteras?  



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 
I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att investe-
ringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråk-
tagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisa-
de.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett projekt-
nummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig anvi-
sade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 
som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 
inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som öns-
kas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

01030 Sprinklers sjukhem Ånäset (Gläntan) 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

Äldre och handikappomsorgen 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Ej genomfört då förskolan skall byggas om och en total 
översyn av brandsäkerhet görs. 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Brandsäkerhet. 

Totalt avsatta investeringsmedel? 800 000 tkr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 800 000 tkr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 
I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att investe-
ringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråk-
tagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisa-
de.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett projekt-
nummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig anvi-
sade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 
som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 
inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som öns-
kas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

01062 Förskola Robertsfors avsättn nybygg 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

BOU/Förskolorna Lillberget och Skogsgläntan 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Investering påbörjad. 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Beräknas slutföras till augusti 2020. 
Byggnad beräknas vara klar april/maj 2020. 
Utemiljö beräknas klar i augusti/september 2020. 
Ej projekterat är kök – utredning pågår. 
 

Totalt avsatta investeringsmedel? 45 325 000 kr 
 

Belopp som önskas ombudgeteras? 12 596 172 kr 
 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 
I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att investe-
ringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråk-
tagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisa-
de.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett projekt-
nummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig anvi-
sade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 
som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 
inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som öns-
kas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

26083 Entrémattor fastigheter 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

Lokalvård 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Upphandling var tänkt att göra, men utredning och 
kontakt med andra kommuner visade att de tänkta 
mattorna inte höll kvalitet. Samtidigt uppstod andra 
problem i verksamheten som gjorde att investeringen 
måste skjutas på framtiden.  

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Plan för 2020 är att under året köpa in ett antal olika 
mattor för att utvärdera dessa ur arbetsmiljösynpunkt 
samt kvalitetskrav. Efter utvärdering får pengar äskas 
inför år 2021. 

Totalt avsatta investeringsmedel? 445 000 kr 

Belopp som önskas ombudgeteras? 50 000 kr 



UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 
I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att investe-
ringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej ianspråk-
tagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt särredovisa-
de.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett projekt-
nummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig anvi-
sade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 
som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 
inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som öns-
kas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

0999 Klumpanslag SHB 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 

SHB/Fastighet samt Tillväxt/Kultur 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Avsatta investeringsmedel utgör samhällsbyggnads så 
kallade klumpanslag 
 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Under 2019 konstaterades att det på Tullgården i Ratan är 
problem med en bro som ruttna samt en vattenskada i 
köket. Då något beslut om eventuell försäljning är fattat, 
så är planen att även 2020 arrendera ut Tullgården till 
entreprenör. För att verksamhet ska kunna bedrivas krävs 
att bro och vattenskada åtgärdas. Detta bör också göras 
för att underhålla och upprätthålla fastighetens värde. 
 

Totalt avsatta investeringsmedel? 129 000 kr 

Belopp som önskas ombudgeteras? 129 000 kr 

 



UPPFÖLJNING INVESTERING 2019 - GVA

Pro       BUDGET 2019 REDOV 2019 KOMMENTAR/GENOMFÖRANDE ÖVERFÖRAS YTTERLIGARE BEHOV REST
1435 Huvudvattenledn etapp 2,3 645 000 761 941 Investering genomförd. -116 941
15806 Planteringar Brukskanalen 45 000 42 620 Investering genomförd. 2 380
2905 Fordon park 2019 200 000 202 715 Investering genomförd. -2 715
1212 Låssystem avlopp 300 000 147 561 Lås, cylindrar är beställt och betalt, återstår montering etc ca 50 tkr. 52 439 0 100 000
1721 Övervakning vattenverk 275 000 89 060 Investering påbörjad, skall slutföras under 2020. 185 940 0 0

181 Kulvertera Klockarbäcken 342 000 66 423
Investering påbörjad, skall slutföras under 2020. Entreprenör 
kontrakterad. 275 577 0 0

2545 Matavfallskärl 2 250 000 356 310 Investering påbörjad, överföras till 2020 1 893 690
173 Övervakn etapp 2 avloppsv 194 000 92 192 Investering påbörjad, skall slutföras under 2020. 101 808 0 0

2904 Anläggarbussar 2018 800 000

En buss beställd. P g a oseriös säljare byte av leverantör i samråd med 
Umeå upphandlingsbyrå. Leverans april/maj. Äskat för 2 bussar, 
kostnad dock betydligt högre än beräknat för buss inkl inredning, 1 buss 
inköpt. Kostnad 650 tkr

Krav finns idag att GVA-fordonen ska ha ATA-skyltning på taket,  Utan 
ATA-skylt ej OK enligt arbetsmiljöverket. Hela belppet bör överföras. 800 000 0 0

13801 Ö-kl avloppsreningsverk 986 000 182 041

Temporär lösning för att förlänga åtgärdstid/föreläggande - önskvärt är 
att i Överklinten ARV bygga nytt minireningsverk som gjorts i 
Djäkneboda, som idag fungerar bra. Kostnad Dj-b 1,3 mkr, beräkning för 
Ö-kl är 1,5 mkr, krävs ytterligare 700 tkr. I plan 2021 avsatt 1,1 mkr. 803 959 700 000 0

15611 Rensgaller RobertsforsARV 650 000
Belopp överfört från projekt 1435 Huvudvattenledning, beslut i KF 2019. 
Kostnad för rensgaller inkl montering (784+289) enl utgången offert 1 100 000 450 000 0

1434 Kålaboda vattenverk 862 000 2 234
Idag transporteras vatten till Kålaboda (16m3/vecka) , kostnad 25 
tkr/mån, beviljat 2020 400 tkr. Bör överföras. 859 766 400 000 0

1481 Filterbyte Flarkens Vverk 267 000 114 440

Filterbyte ej aktuellt då det är ett 70% vattensvinn i Flarken, steg 1 bör 
vara installation av fjärravlästa mätare med läckagedetektion. Kostnad 
135 tkr. De 114 tkr förbrukade har använts för att inhägna vattenverk för 
att undvika vite. Mu Avsatt 2020 är 250 tkr, återstår inhägnad Åkullsjön. 135 000 0 0

1722 Brandlarm vv Klintheden 700 000

Problem uppstått i och med att entreprenör missat offert, ny offert på 
ingång. Klintheden viktigaste vattenverk, brand skulle medföra totalt 
vattenavbrott i större delarna av kommunen. Bör överföras. 700 000 0 0

180 Asfaltbelä Inre Ringvägen 1 000 000

Nät (avlopp/vatten) filmat, dokumenterat behov av omläggning, att 
asfaltera innan detta är gjort vore ineffektivt och suboptimerande. Äskat 
2021 för omläggning rör 3,8 mkr, asfaltering 2022 2 mkr. 0 1 000 000

Summa 9 516 000 2 057 536   6 908 179,35   1 550 000,00    982 724,19



UPPFÖLJNING INVESTERING 2019 - GVA

Pro       BUDGET 2019 REDOV 2019 KOMMENTAR ÖVERFÖRING YTTERLIGARE BEHOV REST
26231 Skurmaskiner lokalv 2019 201 000 198 427 2 574
26084 Arbetsbil lokalvård 2019 149 000 149 000 0

26083 Entrémattor fastigheter 445 000

Upphandling var tänkt att göra, men 
utredning och kontakt med andra kommuner 
visade att de tänkta mattorna inte höll kvalitet. 
Samtidigt uppstod andra problem i 
verksamheten som gjorde att investeringen 
måste skjutas på framtiden. Plan för 2020 är 
att under året köpa in ett antal olika mattor för 
att utvärdera dessa ur arbetsmiljösynpunkt 
samt kvalitetskrav. Efter utvärdering får 
pengar äskas inför år 2021. 50 000 395 000

Summa 795 000 347 427 50 000 0 397 574



UPPFÖLJNING INVESTERING 2019 - GVA

Pro       BUDGET 2019 REDOV 2019 KOMMENTAR ÖVERFÖRING REST
26321 Maskiner Måltidsverk 2018 96 000 105 088 -9 088
26322 Kokgryta Nyby skolkök 309 000 303 736 5 264
26323 Maskiner o inv Centralkök 295 000 283 184 11 816
Summa    700 000,00    692 007,91    7 992,09



UPPFÖLJNING INVESTERING 2019 - GVA

Pro       BUDGET 2019 REDOV 2019 KOMMENTAR/GENOMFÖRANDE ÖVERFÖRAS YTTERLIGARE BEHOV REST
048 Driftcentr ombygg valv mm    250 000,00    270 493,02 Genomfört -20 493

01062 Fsk R-fors avsättn nybygg   45 325 000,00   32 728 828,34
Byggnad klar april/maj, utemiljö klar 
augusti/september. Kök ej projekterat 12 596 172 ???

0087 Förskola Apotekaren omb   7 653 000,00   1 509 935,50

Projektledare/projektör har tagit fram 
handlingar under 2019. Bygglov 
beviljat. 6 143 065 6 500 000 ???

01030 Sprinklers sjukhem ånäset    800 000,00

Ej genomfört då förskolan skall 
byggas om och en total översyn av 
brandsäkerhet görs. 800 000

00512 Jennings omb ventilation    100 000,00 100 000
  54 128 000,00   34 509 256,86 19 639 236 -20 493



UPPFÖLJNING INVESTERING 2019 - GVA

Pro       BUDGET 2019 REDOV 2019 KOMMENTAR ÖVERFÖRING REST
00981 Utredning södra kommundel 258 000 123 931 En förstudie genomförd. 134 070

0999 Klumpanslag SHB 129 000

Förslag att detta överförs till 2020 för att 
användas till reparation på Tullgården - 
rutten bro samt vattenskada i köket. Samråd 
har skett med sektor Tillväxt. 129 000 0

Summa 387 000 123 931 129 000 134 070



UPPFÖLJNING INVESTERING 2019 - Fastighet

Pro       BUDGET 2019 REDOV 2019 KOMMENTAR/GENOMFÖRANDE ÖVERFÖRAS YTTERLIGARE BEHOV ÅTERLÄMNAS
00113 Styr-o övervakn By skola    175 000,00    85 267,30 Genomfört och klart. 89 733
00114 Takbyte Bygdeå skola M   1 000 000,00    910 000,00 Genomfört och klart. 90 000
00383 Asfaltering Fyrklövern    295 000,00    410 293,52 Tillkom ytor som ej var avtalade. -115 294

00891 Utredning Badhuset    100 000,00    138 888,83
Utredning genomförd av DEKRA. Renovering av 
omklädningsrum pågår. -38 889

00923 Byte armaturer Tundal    210 000,00    176 688,66 Genomfört och klart. 33 311
00924 Takbyte Tundalssk hus A   1 500 000,00   1 565 660,81 Genomfört och klart. -65 661
00925 Styr- o övervakn Tundal    313 000,00    354 020,75 Genomfört och klart. -41 021

00944 Edfastg byte WC Arbmiljöv   1 000 000,00    65 741,64

Genomfört och klart. Att kostnaden blev så mycket 
lägre förklaras av att enklare lösning kunde göras 
och ändå vara godkänd av arbetsmiljöverket. 934 258

010891 MSB Åtgärder 2019    31 474,47
Genomfört och klart. Bidrag från MSB ej 
budgeterat. 0

01201 Parkering Edfg + stolpar    114 000,00    121 428,02 Genomfört och klart. -7 428
01612 Huvudentré Nysätragården    100 000,00    94 800,00 Genomfört och klart. 5 200
0411 Ombygg Brandst Ånäset omk    338 000,00    614 817,30 Genomfört och klart. Att kostnaden blev så mycket 

högre än budgeterat förklaras av att projektet 
utökades. Äskats medel för 
omklädningsrum/dusch för damer. Då arbetet 
skulle inledas konstaterades att det fanns 
fuktskador och andra problem även med befintligt 
omklädningsrum (herrar), tillsammans med att 
bastu ej fungerade. Samhällsbyggnadschef 
tillstyrkte genomförandet.

-276 817

04531 Belysn Jennings f-klass    139 000,00    156 192,13 Genomfört och klart. -17 192
26074 Bil fastighet 2019    170 000,00    170 000,00 Genomfört och klart.
260741 Bil fastighet 2019 nr 2    139 000,00    139 000,00 Genomfört och klart.
26075 Ugn Brukspatronen    119 000,00    119 423,25 Genomfört och klart. -423

00115 Yta/belysn/tak By skola L   1 250 000,00    281 671,93

Investering påbörjad under december 2019 och 
beräknas vara slutförd juni 2020. Överförs till 
2020. 968 328

00943 Ventaggregat Edfg Skogsst   1 400 000,00    86 400,00
Investering påbörjad under november 2019, 
beräknas vara slutförd juli 2020. Överförs till 2020. 1 313 600



UPPFÖLJNING INVESTERING 2019 - Fastighet

00741 Inkom vattenledn Dj skola    350 000,00

Utredning pågått under 2019, finns fortfarande inte 
någon lösning på hur åtgärda att vattnet innehåller 
järn. Dock bedöms behovet av att byta 
vattenledning vara stort. Överföras till 2020. 350 000

00071 Ytskikt o WC Korttids Glä    450 000,00

Under 2019 avvaktades med att genomföra detta 
utifrån ombyggnation av Apotekaren/Fågelboet, för 
att inte riskera att göra något som sedan riskerar 
att behöva rivas/göras om. Då byggnation av 
förskola planeras under 2020 så bör dessa pengar 
överföras till 2020 för att kunna göras i 
samband/helhet. 450 000

00582 Energideklaration fastigh    300 000,00

Detta hann inte genomföras under 2019 till följd av 
vattenskador. Energideklaration måste göras 
under 2020 om inte vite ska utfalla. Övers till 2020. 300 000

00841 Takbyte C-hus restaurang    500 000,00    53 157,61

Utredning/felsökning genomförd. Här konstateras 
att under befintligt tak ligger det ursprungliga taket 
kvar. Det nyare taket har inte tätats på korrekt sätt 
vilket medfört läckage ner till gamla taket och 
resulterat i läckage in i restaurang och foajé. För 
att åtgärda krävs att det nyare taket lyfts för att 
komma åt ursprungligt tak som måste rivas och 
saneras från mikrobakteriell påväxt. En följd av 
takläckaget är stora skador på fönster i foajén, 
som måste bytas. För att göra en total renovering 
av tak så krävs ytterligare 1 mkr. Nu avsatta medel 
räcker endast till att göra provisorisk lappning av 
befintligt tak. 500 000 1 000 000

01093 Måla fasad Folktandvården    200 000,00

Ej genomfört på grund av tidsbrist. Fasden är idag 
i dåligt skick, där delar behöver bytas ut innan 
målning. Detta innebär att avsatt medel ej är 
tillräckliga, ytterligare 200 tkr krävs. Om endast 
målning genomförs blir följden att detta måste 
göras om med fasadbyte inom ett par år. 200 000 200 000

Summa   10 162 000,00   5 574 926,22   4 081 928,07   1 200 000,00    589 777,79



Dnr:SHBK-2020-466 
 

Ombudgetering av 2019 års investeringsmedel 

Tf samhällsbyggnadschefs förslag till beslut: 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ombudgetera investeringsmedel 
från 2019 till 2020 enligt bilagorna 1-24. 

Ärendesammanfattning 
En uppföljning av investeringsbudget 2019 har gjorts avseende genomförda, påbörjade och           
ej påbörjade investeringar samt ej aktuella investeringar. I vissa fall har investeringsbeloppet            
minskats till nuvarande behov, i andra fall äskas överföring av hela kvarvarande belopp.             
Nulägesbedömning av respektive investeringsprojekt finns beskrivet i bilagorna 1-24. Totalt          
äskas om överföring av 30 458 tkr. 

Beslutsunderlag 
1. 00071 Ytskikt o WC Korttids Gläntan 
2. 00115 Yta-belysn- tak Bygdeå skola L 
3. 00582 Energideklaration fastigh 
4. 00741 Inkom vattenledning Djäkneboda skola 
5. 00841 Takbyte C-hus restaurang 
6. 00943 Ventaggregat Edfg Skogsst 
7. 01093 Måla fasad Folktandvården 
8. 173 Övervakn etapp 2 avloppsv 
9. 181 Kulvertera Klockarbäcken 
10.  1212 Låssystem avlopp 
11.  1434 Kålaboda vattenverk 
12.  1481 Filterbyte Flarkens Vverk 
13.  1721 Övervakning vattenverk 
14.  1722 Brandlarm vv Klintheden 
15.  2545 Matavfallskärl 
16.  2904 Anläggarbussar 2018 
17.  13801 Ö-kl avloppsreningsverk 
18.  15611 Rensgaller Robertsfors ARV 
19.  0087 Förskola Apotekaren omb 
20.  00512 Jennings omb ventilation 
21.  01030 Sprinklers sjukhem ånäset 
22.  01062 Fsk R-fors avsättn nybygg 
23.  26083 Entrémattor fastigheter 
24.  0999 Klumpanslag SHB 
25.  Uppföljning investeringar 2019 – FASTIGHET 
26. Uppföljning investeringar 2019 – GVA 

https://drive.google.com/open?id=1EXMOa_xcajgxjF4guZ8p8kVcveyTYS8h
https://drive.google.com/open?id=1Ta-2UMf0w18u3InvSLvPYDKRToXTgZqI
https://drive.google.com/open?id=1SvXrph2Zj-xx2hgwk7Hu9nSjSmvMEoFx
https://drive.google.com/open?id=1uTvWlOalr58mc-yk9nbdevSkzGPs9r0S
https://drive.google.com/open?id=1USWArxIp_ZoRjj7dL6zxy0_b2JVyJb-h
https://drive.google.com/open?id=1GnKEqRODPOI6uTCxq8-MY1z615lEzH-0
https://drive.google.com/open?id=1jXvajg-7dDZxSk1f5ICb4vunl78WfXQr
https://drive.google.com/open?id=1jXvajg-7dDZxSk1f5ICb4vunl78WfXQr
https://drive.google.com/open?id=1jXvajg-7dDZxSk1f5ICb4vunl78WfXQr
https://drive.google.com/open?id=1jXvajg-7dDZxSk1f5ICb4vunl78WfXQr
https://drive.google.com/open?id=1XF_USCJgw8J7tQkfl3sFVz73jSw_sJmQ
https://drive.google.com/open?id=1XF_USCJgw8J7tQkfl3sFVz73jSw_sJmQ
https://drive.google.com/open?id=1HjHRruqU868hTfOWMXqmtRber4Em--uS
https://drive.google.com/open?id=1HjHRruqU868hTfOWMXqmtRber4Em--uS
https://drive.google.com/open?id=1eXbCe9Zcm3i_5A1eh1snmbJrh4L93QQJ
https://drive.google.com/open?id=1qzWeUqLKTD-qhgqAG1i_v0rjypDjRMiL
https://drive.google.com/open?id=1qzWeUqLKTD-qhgqAG1i_v0rjypDjRMiL
https://drive.google.com/open?id=1fK2yOW3sxEWp7-oCat1fGDVZIVS6llxj
https://drive.google.com/open?id=1fK2yOW3sxEWp7-oCat1fGDVZIVS6llxj
https://drive.google.com/open?id=199I4Z9GwFhqb8VgU75KMM6CSOrhRtnOX
https://drive.google.com/open?id=199I4Z9GwFhqb8VgU75KMM6CSOrhRtnOX
https://drive.google.com/open?id=1m2YSqWm1KvNrLjsJmfe4xF7YtO59rVwF
https://drive.google.com/open?id=1m4I0F01lCRJcEI9hMEgOZAolDshafGdA
https://drive.google.com/open?id=1tnwuMM_oInJbVSise3NeAzBK3cjYRYfT
https://drive.google.com/open?id=1tnwuMM_oInJbVSise3NeAzBK3cjYRYfT
https://drive.google.com/open?id=1RouaqVmUhdHCIr2mx3A0S3x4MqaRqyCT
https://drive.google.com/open?id=1RouaqVmUhdHCIr2mx3A0S3x4MqaRqyCT
https://drive.google.com/open?id=1LUgw54G4-HcesN-LKymgt_NqIKoryJFV
https://drive.google.com/open?id=10t2Azzs6e9FXOdmiFKDxCfhJWBAxSeru
https://drive.google.com/open?id=10t2Azzs6e9FXOdmiFKDxCfhJWBAxSeru
https://drive.google.com/open?id=1OX5UGn9bUhAlfWRkwP50xlA1qpeHU-F3
https://drive.google.com/open?id=1uTvWlOalr58mc-yk9nbdevSkzGPs9r0S
https://drive.google.com/open?id=167hHHZ-s6i8KIGOpB9Py5v_OJAKZgH57
https://drive.google.com/open?id=1hz__TuCyZW-_-J2tMq5D8NMCEsvwAf8h
https://drive.google.com/open?id=1FhpUypSXqu3VSlRLoGgol9U4nmfeode-


27.  Uppföljning investeringar 2019 – LOKALVÅRD 
28.  Uppföljning investeringar 2019 – MÅLTID 
29.  Uppföljning investeringar 2019 - PROJEKT FASTIGHET 
30.  Uppföljning investeringar 2019 - SHB-CHEF 
31. Tjänsteskrivelse överföring till 2020 

 

https://drive.google.com/open?id=1r2JFt9otrO2F6mMbp0y9dNwMw5esNIkn
https://drive.google.com/open?id=1OZL1udd6ocG86eAkOqnbjbnPM7EyptMw
https://drive.google.com/open?id=1OZL1udd6ocG86eAkOqnbjbnPM7EyptMw
https://drive.google.com/open?id=1Ou78dBcRZ8l2_3RziIrcdBnD7tNclQrJ
https://drive.google.com/open?id=1uTvWlOalr58mc-yk9nbdevSkzGPs9r0S
https://drive.google.com/open?id=11ZTwTp4AHNAhndlbg4WEi8W8Jdt3-pD1
https://drive.google.com/open?id=1s7P4bGie5btl88kYU6LLhh7l1ysxXzmw6joTsQYxkNo

