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Uppdragsplan 2023-2027 med prioriterade uppdrag för 
samhällsbyggnadsnämnden med driftbudget 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
1.Godkänner förslaget till uppdragsplan 2023–2027 och budget för perioden. 

2. Lägger till följande förklarande text under tredje prioriterade området ” En 
växande kommun kräver också att utvecklingen sker på social, ekologisk, 
ekonomisk grund där hänsyn tas till alla människors lika värden”. 

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige 
1. Utökning av samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsram 2023 med 16,5 
miljoner kr. 

2. Täcker ökade drift- och kapitalkostnader till följd av exploatering aktiverade under 
2021 med 11,1 miljoner kr i utökad verksamhetsram med hänvisning till tidigare 
inskickat äskande. 

Sammanfattning 
Förslag till uppdragsplan 2023–2027 har framtagits för samhällsbyggnadsnämnden. 
I förslaget till uppdragsplan framgår vilka förändringar av nämndens uppdrag som 
föreslås. Vidare beskrivs nämndens nuläge med en omvärldsspaning. Förlag till 
förändring, förbättring och förnyelse inom nämndens uppdrag har sammanställts 
under delen prioriterade områden och inriktningar. Slutligen finns förslag till drift- 
och investeringsbudget 2023–2027 med i uppdragsplanen. 

Nämnden kommer att få svårt att klara effektiviserings- och rationaliseringskrav 
utifrån den förväntade tillväxtfasen och de kraftigt höjda drivmedelskostnaderna. 
Därför äskar nämnden om utökade driftbudgetram med 16,5 miljoner kr 2023. För 
att täcka ökade drift- och kapitalkostnader till följd av exploatering aktiverade under 
2021 äskas 11,1 miljoner kr. Det äskandet om utökad ram är planerat att gå upp i 
kommunfullmäktige 2022-04-12.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-03-11 
Samhällsbyggnadsnämndens uppdragsplan 2023-2027 
  

Beslutet sänds till: 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter 
kommunfullmäktige 
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Nämndens ansvarsområde 
Har det blivit några förändringar av uppdraget i jämförelse med föregående uppdragsplan t ex ny 

lagstiftning? Hur ser det ut under 2023 kommer uppdraget förändras? 

 

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet finns till för att säkerställa flertalet grundläggande 

samhällsfunktioner kopplat till fysisk infrastruktur.  

Verksamheten bidrar till en god, trivsam och säker fysisk miljö, som skapar en fungerande vardag och 

möjliggör att näringsliv och annan verksamhet kan bedrivas och utvecklas här.  

Verksamheten bidrar till att tillfredsställa samhällets behov av trygghet, grundläggande infrastruktur 

och basala samhällsfunktioner.  

Samhällsbyggnadsnämnden har till uppgift att tillhandahålla service och tjänster inom det 

kommunaltekniska området till medborgare och kunder, vilket omfattar: 

• kommunens räddningstjänst och sotningsverksamhet 

• gator, torg, vägar, gatubelysning  

• hamn 

• vatten och avlopp, avfallsverksamhet 

• samhällsbyggnads förråd och verkstäder 

• kommunens parker, lekplatser och andra grönområden, planteringar, växthus och dylikt. 

Delar av verksamheten regleras i Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster samt i Miljöbalken 

(1998:808). Kommunfullmäktige har i samhällsbyggnadsnämndens reglemente delegerat ansvaret 

som huvudman för den allmänna avfallshanteringen. samt allmänna va-anläggningen. 

 

Förändring av uppdrag 

Skellefteå växer 

Skellefteås expansiva utveckling med hög grad av investeringar kommande år kräver en annan nivå 

på planering, arbetssätt, resurser med mera än vi varit vana vid under tidigare år av mer förvaltande 

natur. Satsningarna ställer helt andra krav på skötsel och underhållsnivåer än tidigare i och med att 

nya anläggningar tillkommer. Det ger även en betydande ökning av kapitalkostnader. I kombination 

med detta belastas även de befintliga anläggningarna allt hårdare. Summerat påverkar expansionen 

både befintlig och ny anläggning och ger en betydande kostnadsökning för verksamheten för att 

underhålla och förvalta.   

Ett växande Skellefteå sätter också fokus på godsflöden och hållbara godstransportlösningar. Här har 

hamnen i kombination med andra verksamheter förändringar att ta sig an bland annat i och med 

byggandet av Norrbotniabanan. 

 

 

Ny lagstiftning för Räddningstjänsten och räddningstjänst under höjd beredskap 

Efter förändringar i lag om skydd mot olyckor 2020 höjdes ambitionsnivån för kommunerna avseende 

räddningstjänst i syfte att öka nationens förmåga att hantera stora, komplexa och samtidiga olyckor 

samt att stärka skyddet mot brand. Krav på efterlevnad var ställd till 1 januari 2022 men på grund av 

förseningar i bland annat föreskriftsarbetet har tillsynsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd 

och beredskap, uppgett att de har förståelse för att inte allt kunnat sättas i drift. Tillsyn på efterlevnad 
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sker från 2023. Den förändrade lagstiftningen ställer krav på samverkan mellan räddningstjänster, att 

nya funktioner och roller inrättas samt att arbetssätt och organisering blir mer enhetlig.  

En osäkrare omvärld och förändrat säkerhetspolitiskt läge har skapat ett behov av att återuppta 

arbetet med totalförsvarsplanering. Mycket arbete är genomfört på nationell och regional nivå men på 

lokal nivå återstår fortfarande stora insatser. Under 2022 förväntas den lokala ambitionsnivån 

förtydligas tillsammans med en kravnivå. För räddningstjänsten innebär det att förmågan till 

Räddningstjänst under höjd beredskap måste byggas upp med nya förmågor och större resurstillgång. 

Vid en jämförelse av hur ambitionsnivån såg ut under den tid då det fanns en tydligare 

totalförsvarsplanering så var personaltillgången två eller tre gånger så stor som dagens organisation. 

 

Nulägesanalys och omvärldsspaning 
Här beskrivs sammanfattat nämndens nuläge som utgår från fakta om verksamhetens resultat och 

dess förutsättningar.  

 

Vad går bra och mindre bra inom nämndens uppdrag, och varför?  

Kommunens gatuunderhållsorganisation och effektivitet får beröm i en forskningsstudie från VTI 

(Statens väg- och transportforskningsinstitut). Verksamhetens balans mellan egenregi och 

entreprenader samt samarbete med VA och andra förvaltningar är viktiga faktorer. Även 

verksamhetens samverkansavtal ses positivt. I detta sammanhang ska också nämnas att 

revisionsföretaget EY har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer genomfört en 

granskning av underhållet av gator och vägar. En viktig slutsats i rapporten är att nämnden ”I 

budgetprocessen inte har fått tillräckliga budgetar i förhållande till det behov av underhåll som finns”. 

Beredskapen har visat sig mycket god och uthållig med avseende på vinterdrift, VA- läckor med mera. 

Samarbetet med andra förvaltningar, bolag och inom den egna förvaltningen fungerar bra. Samtidigt 

har främst den skattefinansierade verksamheten svårigheter att klara budget (ex för gator, parker och 

belysning) då uppdraget har utvidgats och rimlig kompensation för ökade kostnader uteblivit. Det 

kraftigt höjda dieselpriset förväntas ligga på en hög nivå vilket medför fördyringar som påverkar stor 

del av samhällsbyggnadsnämndens verksamheter.  

Räddningstjänstens arbete med att leva upp till ny lagstiftning har pågått, i olika faser, under de 

senaste 2 åren. Under 2021 togs ett stort steg genom att räddningstjänsten i Skellefteå påbörjade ett 

utökat samarbete med 13 andra räddningstjänstorganisationer i Norr- och Västerbotten. Ytterligare 

fem kommuner förväntas ansluta sig till samarbetet under 2022 samt att de gemensamma funktioner 

och roller som lagstiftaren ställer krav på inrättas. Politiska beslut som krävs för samverkan och 

förtydliganden genom handlingsprogram för skydd mot olyckor beräknas vara klart under 2022 så 

systemet blir fullt driftsatt under 2023. 

 

Vilka är behoven och upplevelserna hos de som verksamheten finns till för?  

 

Hållbar utveckling  

Kraven från våra medborgare och vårt näringsliv ökar ständigt med avseende på tillgänglighet, 

trygghet, framkomlighet och underhållsnivå och inte minst kravet på hållbara lösningar såväl 

ekologiskt som socialt och ekonomiskt. Cirkulär ekonomi och hållbarhet som viktiga grundpelare i allt 

arbete – helhetssyn. Men även utveckling av hållbara transportsystem för så väl människor som gods. 

Ett gott exempel är den verksamhet som bedrivs på Loftberget där grus och jord återvinns samt 

begagnat sten- och betongmaterial läggs upp för att användas i kommande projekt.  
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Vårda det vi har  

Förutom utveckling och expansion, har nämndens verksamheter stora utmaningar i att vårda det vi 

redan har. Underhållsbehovet är stort inte minst gällande gator, va- och avfallsanläggningarna. Att 

möta underhållsbehovet kommer att kräva ekonomiska resurser såväl som personella och 

organisatoriska resurser.  

 

Tillgänglighet, trygghet och säkerhet  

Ökade krav på tillgänglighet och säkerhet, såväl fysiskt som i nätverk och informationssystem.  

 

Vad ser verksamheten framåt, vilken anpassning behövs?  

 

Budget i balans med uppdraget  

En anpassning av budget för att klara KF:s mål om inbjudande och trygga miljöer, tillgänglighet mm. 

Det som stöder detta är en av de slutsatser som lyftes fram av EY i rapporten om underhållet av gator 

och vägar. Där menar EY att samhällsbyggnad inte har fått tillräckliga medel avsatta i budget i 

förhållande till det behov av underhåll som finns. 

Räddningstjänsten är i en period med flera stora förändringar förutom den förändring som alla 

verksamheter står inför till följd av en expanderande stad. På lokal nivå är det främst flytten av 

brandstationen i centralorten som är känd tillsammans med etablering i Kåge och flytt av övningsfält. 

Eftersom den tilldelade ramen för räddningstjänstens verksamhet precis täcker den verksamhet som 

bedrivs idag kan det konstateras att den inte motsvarar den ekonomiska ram som behövs för att klara 

av de tvingande förändringar räddningstjänsten står inför. Hit hör bland annat ökade driftskostnader 

kopplade mot flytt av brandstation och efterlevnad av ny lagstiftning.  

Under denna rubrik faller även kompensation för drift och underhåll samt kapitalkostnader för nybyggd 

infrastruktur. Även kostnadsutvecklingen av dieselpriset är en faktor som har stor negativ påverkan för 

samhällsbyggnadsnämndens verksamheter vilket behöver hanteras. 

 

Insatser för ett hållbart samhälle  

Skellefteå kommun har en vision om en fossilfri fordonsflotta till 2030. Det blir en utmaning för våra 

verksamheter att minska sitt klimatavtryck i den omfattning som nationella och internationella 

institutioner kräver. En annan utmaning är att minska mängden avfall. Det bästa är att avfall inte 

uppstår, men om det ändock gör det så är återbruk och materialåtervinning ett bättre alternativ än 

förbränning. Det sker även ett arbete med en övergång från reningsverk till resursverk för att möta 

de stora mängderna energi och näringsämnen som dagligen kommer till våra avloppsreningsverk 

 

Klimatförändringar  

Det är inte längre någon tvekan att vi har stora, nya utmaningar i vinterväghållningen som ett mildare 

klimat för med sig i form fler halktillfällen och fler tillfällen med kraftig, ökad nederbörd under kort 

tidsrymd. Klimatförändringarna ställer också nya krav inom vatten och avfalls verksamhetsområde 

bland annat gällande dagvattenhantering. Och i och med kommunens vision och beslut om en fossilfri 

fordonsflotta ser verksamheten ut att behöva betydande förändringar inom fordons- och 

hamnverksamheten.  
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Transportsystemsutveckling  

Kommunövergripande pågår utveckling av godsstrategi och Norrbotniabanans realiserande närmar 

sig. Detta i samband med ett näringsliv med stora behov av effektiva och hållbara transporttjänster 

kommer att ställa krav på investeringsmedel för så väl hamnverksamheten som för avdelningen gator 

och parker. Utvecklingen kan även innebära rationalisering kring hur stuveritjänsterna organiseras.  

 

Organisations- och kompetensförsörjningsstrategi  

Finansiella möjligheter, kopplat till en framsynt kompetensförsörjning, där verksamheterna kan behålla 

och utveckla medarbetare, och rekrytera nya, där så behövs. Anpassningar av organisation så att den 

är tillräckligt stor och livskraftig för att innehålla den mest nödvändiga kompetensen, för att kunna vara 

en bra beställare - men också av säkerhetsmässiga skäl för en kontinuerlig leverans av kundnytta och 

med en ambition och målsättning att utveckla arbetssätt. Osäkerheten kring eventuell resursbrist hos 

konsulter och entreprenörer talar också för en tillräckligt stor egen organisation. De finansiella 

möjligheterna måste landa i en organisationsstruktur som är beredd att ta emot och förverkliga.  

 

 

 

Anpassningar av parkeringsverksamheten  

En parkeringsutredning med inriktning att effektivisera eller bolagisera har gjorts och anpassningar 

och förändringar är att vänta. 

 

Smartare samhällsbyggnadsprocess  

Smartare samhällsbyggnadsprocess syftar till att med digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, 

öppnare och mer effektiv planerings- och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra 

aktörer. För att uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är en grundförutsättning tillgänglighet till 

nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i processen. Regeringsuppdraget att etablera 

en nationell digital infrastruktur för tillgängliggörande av standardiserade dataset, syftar till att skapa 

nationellt standardiserade informationsmängder och tillgängliggöra dessa i säkra och effektiva system. 

Denna information kan sedan användas i nationella verktyg för att skapa mer underbyggda beslut och 

mer effektiv handläggning av ärenden inom samhällsbyggnad. 

Inriktning och/eller prioriterade områden för 

perioden 2023-2027, inkl. indikatorer  
Här beskrivs kortfattat vad nämnden prioriterar att förändra, förbättra eller förnya inom uppdraget för 

kommande år. Inriktningarna har sin utgångspunkt i nulägesanalysen och beskriver önskad utveckling 

för att bidra till kommunfullmäktiges mål och de ekonomiska förutsättningar som lyfts i 

planeringsförutsättningarna.  

 

Det hållbara samhället  

Handlar om att verka för en cirkulär ekonomi, minskad klimatpåverkan och främjande av 
ekosystemtjänster inom nämndens ansvarsområde. Realiseras exempelvis genom miljövänliga och 
ekonomiskt hållbara transporter, förebyggande arbete för att minska mängderna avfall, återbruk, 



6 
 

energieffektivisering, övergång från reningsverk till resursverk samt fortsätta producera och distribuera 
fordonsgas. 

Skellefteås mål är en fossilfri fordonsflotta till 2030 vilket kan uppnås med en kombination av elbilar, 

biogasbilar och fordon drivna med Hydrerad Vegetabilisk Olja (HVO).  

 

Vårda och förädla det vi har  

Handlar om att vårda och förädla de tillgångar som samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för, 

exempelvis Va-anläggningar, avfallsanläggningar samt kommunala gator och vägar.  Det är viktigt att 

åtgärder utförs med hjälp av väl underbyggda fakta såväl för driftåtgärder och avhjälpande underhåll 

som förebyggande underhåll och reinvesteringar samt rätt åtgärd i rätt tid till rätt kostnad. Det ska 

också vara tydligt för medborgarna vad som görs och varför.  

 

 

Planera och dimensionera för det framtida samhället 

Anläggande av infrastruktur inom nämndens ansvarsområde ska ske hållbart. Där hänsyn tas till 

naturvärden och utformning sker med medborgarfokus. Arbetet präglas av helhetssyn och samarbete 

med olika intressenter.   
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Investeringsbudget och plan 2023-2027 

Nedan kommenteras nämndens förslag till investeringsbudget och plan för alla större investeringar 

(>20 mnkr). Detta gäller även för investeringar som redan ligger i plan, men som ännu inte är 

påbörjade. 

 

Mall för större investeringar (>20 mnkr) 

Namn på investering Ökad leveranssäkerhet Ursviken/Skelleftehamn 

Beskrivning Överföringsledningen för dricksvatten mot Ursviken/Skelleftehamn är 
i dåligt skick och i behov av omfattande renovering.  
Åtgärder behöver därför göras för att minska sårbarheten i 
dricksvattenleverans till detta område. Överföringsledningen är en så 
kallad huvudledning och försörjer va-kunder med dricksvatten från 
Morö backe till Skelleftehamn. En stor och viktig industrikund, 
Boliden Mineral AB, Rönnskärsverken, finns i Skelleftehamn. 
Projektet innebär även åtgärder i andra mindre 
dricksvattenledningar, inte bara på nämnda huvudledning. De 
sammantagna åtgärderna kommer att bidra till en förstärkt 
leveranssäkerhet mot Ursviken/Skelleftehamn. 
 
Samarbete pågår med Skellefteå Kraft för att se om det finns 
möjlighet att samförlägga fjärrvärmeledning och dricksvattenledning 
för att därigenom kunna göra kostnadsbesparingar. 

Projektstart och datum 
för  
färdigställande 

Under 2021 påbörjades utredning om vilka åtgärder som är mest 
lämpliga att utföra på olika delsträckor samt i vilka etapper 
projektet bör bedrivas.  Projektet beräknas pågå till 2027.  

Total  
investeringsutgift 

Under planperioden 2023-2027, totalt 60 mnkr fördelat: 
(Se även texten ovan) 
2023: 15 mnkr  
2024: 15 mnkr  
2025: 15 mnkr  
2026:   0 mnkr 
2027: 15 mnkr 

Utöver detta tillkommer ytterligare 10 mnkr beviljat 2022. Total 
budget är därmed 70 mnkr.  

Syfte och 
driftskonsekvenser/ 
lönsamhet 

Under de senaste åren har ett antal läckor uppstått på 
överföringsledningen mot Ursviken/Skelleftehamn. Vid det senaste 
tillfället, hösten 2017, var Rönnskärsverket ytterst nära att behöva 
stänga ner sin produktion. Detta trots att vi har ett lager av 
reservdelar till ledningssträckan. Det var även nära att invånare i 
området från Morö backe till Skelleftehamn skulle bli utan 
dricksvatten, vilket i förlängningen ganska snabbt leder till sanitära 
problem, eftersom toaletter etc. slutar att fungera.  
   
Behovet av att genomföra projektet är därför stort, och finns redan 
idag.   

Syftet för investeringen kan delas upp i tre parametrar.  
1: Juridiska krav i lagar, förordningar, föreskrifter samt tillstånd som 
Va-verksamheten vilar på.  
2: Underhållsbehov/vårda befintliga anläggningar.  
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3: Samhällets utveckling/förändrade förväntningar vad gäller 
tillgänglighet, trygghet och säkerhet.  

Investeringsbehovet motiveras uteslutande av de här tre 
parametrarna. Konsekvenserna av att inte investera enligt äskandet 
påverkar de tre parametrarna genom att bland annat de juridiska 
kraven inte uppfylls. Detta leder i sin tur till åtgärder från 
tillsynsmyndigheterna och kan ge miljö- och arbetsmiljöviten av olika 
slag.  

Driftkonsekvenserna påverkas av investeringen genom ökade 
kapitalkostnader. Då Skellefteå kommun är inne i en expansiv fas så 
krävs och initieras ytterligare behov av investeringar i va-
infrastruktur. En investering innebär nya bättre anläggningsdelar, 
vilket ofta leder till minskade driftkostnader genom resurseffektiva 
processer där antalet läckor och driftstörningar minskar markant.  

Alternativet att inte investera eller senarelägga investeringar 
medför ännu större kostnader, både ekonomiskt och mätt i andra 
termer. Problemet kvarstår och konsekvenserna som beskrivits 
blir större och kommer allt närmare. Det finns med andra ord inte 
alltid möjlighet att räkna hem alla investeringar rent ekonomiskt 
utan de behöver ses i ett bredare sammanhang. Investeringarna 
är helt enkelt av sådan art att det handlar om grundläggande 
möjligheter för va-verksamheten att uppfylla sitt uppdrag utifrån 
de krav som ställs. De ökade driftkostnaderna behöver därför ses 
över tid och kompenseras genom taxehöjning. Höjning av va-
taxan finns beskriven och planerad inför driftbudgetår 2022. En 
höjning via prisindex för kommunal verksamhet (PKV) föreslås 
samhällsbyggnadsnämnden vid sammanträdet i januari, att gälla 
fr. o m 2022-02-01. 

Via särskilt avtal finansierar Boliden Rönnskär de extrakostnader 
som bedöms uppstå för att de försörjs med dricksvatten för 
produktion. 

Risker och  
andra alternativ 

Att lämna ledningen utan åtgärd bedöms inte som ett alternativ. 
De samhällsekonomiska riskerna och kostnaderna bedöms 
betydligt högre med hänsyn till det stora antalet invånare som 
berörs samt den vattenkrävande metallproduktion som bedrivs av 
Boliden Mineral vid Rönnskärsverket. 

 

Mall för större investeringar (>20 mnkr) 

Namn på investering Ny och förstärkt vattenförsörjning Lövånger och Bureå 

Beskrivning Projektet avser:   
* ökad produktionskapacitet vid vattenverket i Bureå 
* en ny distributionsledning mellan Bureå och Lövånger 
 
I dagsläget försörjer Bureå vattenverk drygt 2 500 personer. Med 
anledning av Northvolts batterifabrik och så småningom 
Norrbotniabanan förväntas samhället expandera, kapaciteten för 
vattenproduktionen behöver då öka. Dessutom kan åtgärder 
behövas för att säkerställa krav på säker hantering och 
skalskydd.  

Dricksvattenförsörjningen för Lövånger har varit problematisk  
under väldigt lång tid. Förutsättningarna för ett stabilt och bra 
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råvatten har över tiden visat sig vara dåliga.  

Projektstart och 
datum för  
färdigställande 

Projektet beräknas starta under 2025 och var klart under 2029.  

Total investeringsutgift Under planperioden 2023-2027, totalt 43 mnkr fördelat  
enligt följande:   
2025:   3 mnkr 
2026: 10 mnkr 
2027: 30 mnkr 
 
Utöver planperioden tillkommer: 30 mnkr 2028 och 13 mnkr 2029. 
Totalt 86 mnkr 

Syfte och  
driftskonsekvenser/ 
lönsamhet 

Med anledning av att samhället förväntas expandera behöver 
kapaciteten för vattenproduktionen öka. Dessutom kan åtgärder 
behövas för att säkerställa krav på säker hantering och skalskydd.   

Dricksvattenförsörjningen för Lövånger har varit problematisk under 
väldigt lång tid. Förutsättningarna för ett stabilt och bra råvatten har 
över tiden visat sig vara dåliga. Utredningar och undersökningar har 
gjorts för olika alternativ. Det som analyserats är grundvattentäkt inkl. 
överföringsledning från Ytterbyn, ytvattentäkt Gärdefjärden, ansluta 
till Bureå vattentäkt med sjö- och landförlagd ledning.  

Samhällsbyggnadsnämnden fattade ett investeringsbeslut i oktober 
2019, om att ”Framtida dricksvattenförsörjning för Lövånger samhälle 
inriktas på ”Alternativ Bureå””.  

Syftet för investeringen kan delas upp i tre parametrar.  
1: Juridiska krav i lagar, förordningar, föreskrifter samt tillstånd som 
Va-verksamheten vilar på.  
2: Underhållsbehov/vårda befintliga anläggningar.  
3: Samhällets utveckling/förändrade förväntningar vad gäller 
tillgänglighet, trygghet och säkerhet.  

Investeringsbehovet motiveras uteslutande av de här tre 
parametrarna. Konsekvenserna av att inte investera enligt äskandet 
påverkar de tre parametrarna genom att bland annat de juridiska 
kraven inte uppfylls. Detta leder i sin tur till åtgärder från 
tillsynsmyndigheterna och kan ge miljö- och arbetsmiljöviten av olika 
slag.  

Driftkonsekvenserna påverkas av investeringen genom ökade 
kapitalkostnader. Då Skellefteå kommun är inne i en expansiv fas så 
krävs och initieras ytterligare behov av investeringar i va-
infrastruktur. En investering innebär nya bättre anläggningsdelar, 
vilket ofta leder till minskade driftkostnader genom resurseffektiva 
processer där antalet läckor och driftstörningar minskar markant.  

Alternativet är att inte investera eller senarelägga investeringar 
medför ännu större kostnader, både ekonomiskt och mätt i andra 
termer. Problemet kvarstår och konsekvenserna som beskrivits 
blir större och kommer allt närmare. Det finns med andra ord inte 
alltid möjlighet att räkna hem alla investeringar rent ekonomiskt 
utan de behöver ses i ett bredare sammanhang. Investeringarna 
är helt enkelt av sådan art att det handlar om grundläggande 
möjligheter för va-verksamheten att uppfylla sitt uppdrag utifrån 
de krav som ställs.  De ökade driftkostnaderna behöver därför ses 
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över tid och kompenseras genom taxehöjning. Höjning av va-
taxan finns beskriven och planerad inför driftbudgetår 2022. 

Risker och andra 
alternativ 

Riskerna med att inte genomföra projektet är att vattenproduktionen 
inte klarar av att förse ett expanderande samhället med leverans av 
dricksvatten samt att kvaliteten på råvatten är låg och inte uppfyller 
ställda kvalitetskrav. 

 

Mall för större investeringar (>20 mnkr) 

Namn på investering Utvecklad kemisk rening Tuvan 

Beskrivning I nytt tillstånd för anläggningen på Tuvan finns ett utredningskrav som 
ska visa vilka åtgärder som behövs för att uppnå nivån 0,3 mg 
fosfor/liter renat avloppsvatten. Troligt är att detta krav blir skarpt efter 
utredning. Idag renar vi för att nå halter lägre än 0,4 mg fosfor/liter. För 
att kunna nå utsläppsnivån 0,3 mg fosfor/liter eller lägre behöver 
kompletterande reningsteknik och åtgärder vidtas. 

Projektstart och  
datum för  
färdigställande 

I dagsläget finns en förstudie genomförd. Fördjupad utredning och 
kostnadsberäkning startade under senare delen av 2021. Byggnationer 
bedöms starta under 2023. Genomförandetiden bedöms till cirka 12-18 
månader.  

Total investeringsutgift Aktuellt investeringsäskande 22 mnkr enligt följande:  
2023:   2 mnkr  
2024: 10 mnkr  
2025: 10 mnkr  

Syfte och 
driftskonsekvenser 
/lönsamhet 

Nytt tillstånd är sökt för Tuvans avloppsreningsverk samt 

biogasanläggningen. I den process som pågår har det framkommit 

att reningskraven kommer att skärpas. Förstudie inklusive 

kostnadsuppskattning är genomförd.  

 

Syftet för investeringen kan delas upp i tre parametrar.  

1: Juridiska krav i lagar, förordningar, föreskrifter samt tillstånd som 

Va-verksamheten vilar på.  

2: Underhållsbehov/vårda befintliga anläggningar.  

3: Samhällets utveckling/förändrade förväntningar vad gäller 

tillgänglighet, trygghet och säkerhet.  

Investeringsbehovet motiveras uteslutande av de här tre 

parametrarna. Konsekvenserna av att inte investera enligt 

äskandet påverkar de tre parametrarna genom att bland annat de 

juridiska kraven inte uppfylls. Detta leder i sin tur till åtgärder från 

tillsynsmyndigheterna och kan ge miljö- och arbetsmiljöviten av 

olika slag.  

Driftkonsekvenserna påverkas av investeringen genom ökade 

kapitalkostnader. Då Skellefteå kommun är inne i en expansiv fas 

så krävs och initieras ytterligare behov av investeringar i va-

infrastruktur. En investering innebär nya bättre anläggningsdelar, 

vilket ofta leder till minskade driftkostnader genom resurseffektiva 

processer där antalet läckor och driftstörningar minskar markant.  
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Alternativet att inte investera eller senarelägga investeringar 

medför ännu större kostnader, både ekonomiskt och mätt i andra 

termer. Problemet kvarstår och konsekvenserna som beskrivits blir 

större och kommer allt närmare. Det finns med andra ord inte alltid 

möjlighet att räkna hem alla investeringar rent ekonomiskt utan de 

behöver ses i ett bredare sammanhang. Investeringarna är helt 

enkelt av sådan art att det handlar om grundläggande möjligheter 

för va-verksamheten att uppfylla sitt uppdrag utifrån de krav som 

ställs. De ökade driftkostnaderna behöver därför ses över tid och 

kompenseras genom taxehöjning. Höjning av va-taxan finns 

beskriven och planerad inför driftbudgetår 2022. 

 

Risker och andra alternativ Konsekvenser om åtgärden inte beviljas medel: Uppnår inte 
anläggningen ställda krav kan åtal väckas. 

 

Mall för större investeringar (>20 mnkr) 

Namn på investering Degermyran, ny deponi inkl. lakvattenhantering 
 

Beskrivning Samhällsbyggnadsnämnden har fattat ett strategiskt inriktningsbeslut 
för Degermyrans avfallsanläggning (se beskrivning nedan under syfte 
och driftkonsekvenser/lönsamhet). Nuvarande tillstånd för befintlig icke 
farligt avfall deponi gäller till en plushöjd på +87 möh. Den befintliga 
deponeringstakten gör att arbetet med en ny etapp behöver påbörjas. 
Inledningsvis planeras en cell för inert avfall anläggas. Därefter byggs 
celler både för icke farligt avfall och för farligt avfall, inklusive 
nödvändig lakvattenrening. Farligt avfall kräver en än mer avancerad 
lakvattenanläggning, bland annat för att kunna behandla de skadliga 
PFAS-ämnena.  
 

Projektstart och 
datum för  
färdigställande 

Fortsatta förstudier under 2022. Upphandling av entreprenör under 
2023. Genomförandestart under 2024. 

Total  
investeringsutgift 

Under planperioden 2023-2027, totalt 88 mnkr fördelat: 
(Se även texten ovan) 
2023:   3 mnkr  
2024: 10 mnkr  
2025: 33 mnkr  
2026: 37 mnkr 
2027:   5 mnkr 

 

Syfte och 
driftskonsekvenser/ 

lönsamhet 

Ett strategiskt inriktningsbeslut för Degermyrans avfallsanläggning är 
fattat samhällsbyggnadsnämnden vid sammanträdet i september 2021. 
 
Beslut som innebär att: 
1. Vatten & avfall planerar för fortsatt drift av Degermyrans 
avfallsanläggning under perioden fram till 2040. 
2. Vatten & avfall utreder de olika driftalternativ som finns för deponi 
(inert avfall, icke-farligt avfall, farligt avfall) och fördelningen dem 
emellan. 
3. Vatten & avfall återkommer med tekniska och ekonomiska 
beslutsunderlag för de åtgärder som är nödvändiga för fortsatt drift 
under perioden fram till 2040. 
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4. Vatten & avfall påbörjar arbetet med ny tillståndsansökan för 
driftperioden fram till 2040. 
5. Vatten & avfall informerar samhällsbyggnadsnämnden om det 
strategiska arbetet för fortsatt drift av Degermyrans avfallsanläggning. 
 
Beslut som grundar sig på att en fortsatt drift av Degermyrans 
avfallsanläggning ska ses som en viktig del i arbetet för att förverkliga 
de nya befolkningsmålen inom Skellefteå kommun, 90 000 invånare till 
år 2030 och 100 000 invånare till år 2040. 
 
Den sammantagna bedömningen är därför att Skellefteå kommun, 
även fortsatt behöver en modern avfallsanläggning vid Degermyran. 
Detta för att på ett så hållbart och säkert sätt hantera avfall samt 
möjliggöra den fortsatta kommunutvecklingen.   
 
Investeringen innebär ökade kapitalkostnader, som i sin tur påverkar 
driftbudgeten. Översyn sker kontinuerligt av avfallstaxan och dess 
uppbyggnad. Vid behov föreslås korrigering av grundavgifter, och/eller 
mottagningsavgifter vid Degermyrans avfallsanläggning. 

Risker och andra  
alternativ 

En möjlig risk är att mängderna avfall och behovet av en lokal 
avfallsdeponi minskar. Risken för detta bedöms som mycket liten, med 
tanke på den situation Skellefteå befinner sig i, med expansion och 
utveckling inom de flesta områden. 
 
Att hantera så mycket som möjligt av avfallet lokalt är i linje med ett 
hållbart samhälle med en minskad mängd avfallstransporter. 
 
För att hantera risken är avsikten att bygga ut den nya deponin i 
etapper, vilket möjliggör att tillgänglig deponi alltid är i takt med det 
behov som finns i samhället. 

 

Mall för större investeringar (>20 mnkr) 

Namn på investering Kombiterminal Port of Skellefteå 

Beskrivning Port of Skellefteå utvecklas för att effektivt hantera 
industrinäringens ökade behov av godstransporter. Hamnen är en 
naturlig logistisk knutpunkt för det lokala näringslivet då den ger 
förutsättningar för snabb, effektiv lasthantering för alla transportslag 
och konkurrenskraftiga lagringsmöjligheter. Inför byggnationen och 
drifttagningen av Norrbotniabanan behöver hamnområdet möta upp 
med en kombiterminal. Kombiterminalen möjliggör för olika gods att 
effektivt byta transportsätt, s.k. intermodala transporter. 

 

Projektstart och 
datum för  
färdigställande 

2027 

Total  
investeringsutgift 

2027: 100 mnkr 
Investeringen ligger långt fram i tiden är ännu inte projekterad. 
Investeringsutgiften är därmed ännu endast ett grovt skattat belopp.   

Syfte och 
driftskonsekvenser/ 
lönsamhet 

Syftet med en kombiterminal är att erbjuda Skellefteås näringsliv en 
effektiv och konkurrensmässig transportlösning. Att skapa en ökad 
konkurrenskraft för de lokala företagen genom att erbjuda en enkel 
och tillgänglig transportlösning.  
Flertalet företag i Skellefteå använder sig av lastbilstransporter till 
Umeå och lastar sen om till järnväg där. Genom att erbjuda en 
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kombiterminal i Skellefteå ger vi näringslivet en mer tid- och 
kostnadseffektiv godshantering.  

Risker och andra  
alternativ 

Den här typen av infrastrukturinvesteringar följs alltid av en 
kommersiell risk, att man i det här fallet bygger spårområde och 
kunderna uteblir.  
Att inte utveckla och bygga en kombiterminal skulle göra att vi inte 
fullt ut kan tillgodogöra oss Norrbotniabanans förutsättningar och 
möjligheter fullt ut.  
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Driftbudget och plan 2023-2027 
Här anger nämnden nuvarande budgetram (skattefinansierad verksamhet), samt vilka insatser som ska görs 

årligen för att klara de effektiviserings- och rationaliseringskrav som vilar på kommunen under den 

kommande budget- och planperioden.   

 

Räddningstjänst 

För räddningstjänsten har effektiviseringar och ökade intäkter gjort att driftramen kunnat förbli oförändrad 

under ett flertal år. Under 2021 var driftkostnaderna för verksamheten högre än kommunbidraget och det 

förutses bli utmanande att hålla sig inom ram under 2022 med tanke på den resursåtgång kommunens 

tillväxt ställer krav på. Ytterligare en förändring som tar resurser i anspråk är den nya regleringen Lag om 

skydd mot olyckor, LSO, vilket innebär ett tydligt krav som inte tidigare funnits på kommunerna och det 

anses innebära en statlig ambitionshöjning. Kommunerna ersätts därför med 4,50 kronor per invånare. 

För att bibehålla de förmågor som finns på lokal nivå hos räddningstjänsten tillsammans med att leva upp till 

ambitionsökningar i lag och resursåtgång kopplat till kommunens tillväxt beräknas det finnas ett behov av en 

ramökning på 3 mnkr 2023 vilket äskas i utökad ram för verksamheten. Förutom ersättningen för LSO 

består den utökade ramen av driftkostnaderna för en RIB-station (räddningstjänstpersonal i beredskap) med 

förmågan motsvarande fem personer i beredskap eller två stationer med en bemanning på två personer. 

Under perioden förväntas verksamheten flytta till Östra navet, vilket medför ökade drift- och kapitalkostnader 

till följd av de investeringsbehov som följer med flytten. Motsvarande anslag behöver tillskjutas för att 

bibehålla dagens förmåga att genomföra räddningsinsatser och förebygga olyckor. 

Tidplanen för flytten av brandstationen och övningsfältet är preliminärt satt till år 2024. I samband med 

beslutet om att flytta brandstationen från Solbacken till Östra Navet uppkommer behov av att etablera 

resurser i Kåge med två personer i beredskap. Kostnaderna för Kåge kommer att vara högre under 

uppstartsåren på grund av utbildnings- och vissa investeringskostnader, den totala summan beräknas uppgå 

till cirka 2 mnkr i ökad driftskostnad. 

 

Sotning 

Efter bokslut 2021 uppgår sotningsverksamhetens eget kapital till 3,6 mnkr.  

Sotningsverksamheten har under de två senast åren överskridit sin budget, vilket minskat det egna 

kapitalet. Att årligen räkna upp taxorna med index är inte tillräcklig för att möta kostnadsökningarna som 

verksamheten har. Därför är en taxehöjning under våren 2022 nödvändig för att ge verksamheten en 

stabil ekonomi. 

 

Gator, vägar, parker och belysning  

För att klara målen om ”inbjudande och trygga miljöer” och ”begränsad klimatpåverkan” krävs anpassning 

och omvandling av gatu- och stadsrummen med inriktning att vårda och förädla det vi har. I och med 

exploateringen med nya kvarter och bostäder får verksamheten fler gator, tätortsnära skog och fler 

naturområden att sköta om. Denna utveckling och förtätning av Skellefteå centrum kommer att fortsätta, 

vilket ställer helt andra krav på skötsel- och underhållsnivåer än idag samt ge högre kapitalkostnader.  

Antalet km gator och gång- och cykelbanor som ska driftas och underhållas förväntas fortsätta att öka, vilket 

leder till att kostnaderna ökar såväl sommar som vintertid. Under det senaste decenniet har gatulängden 

ökat med över 5 km och gång- och cykelbanorna med nästan 2 mil Det har också tillkommit 4 nya broar och 

8 nya cirkulationsplatser. En lägre underhållsstandard på gator och allmänna ytor ger en stor 

underhållsskuld i form av slitna anläggningar med spårigheter, trasiga plattor och sprickor. Dessa måste för 

eller senare hanteras till en hög kostnad genom ombyggnad. Den inventerade och beräknade 
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underhållsskulden för gator och gång- och cykelvägar uppgick 2019 till drygt 303 mnkr och då är inte broar 

medräknade. Nästa inventering görs 2023.  

Under hösten 2021 gjorde revisionsföretaget EY på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer en 

granskning av underhållet av gator och vägar. I revisionsrapporten förklarar EY att huvudorsaken till den 

stora underhållsskulden beror på att nämnden inte har fått tillräcklig budget i förhållande till det behov av 

underhåll som finns.  De medel som fullmäktige anslår är otillräckliga för att säker ställa ett ändamålsenligt 

underhåll av gator och vägar. Konsekvensen blir då att underhållsskulden riskerar att öka istället för att 

minska. Underhållet anses inte tillräckligt för att trygga en god ekonomisk hushållning eftersom gatu- och 

vägkapitalet inte kan upprätthållas. En viktig analys som EY har gjort är denna: ”När investeringar görs i 

form av tillkommande anläggningar anser vi att det samtidigt också måste tas ställning till hur tillkommande 

kapital- och driftkostnader ska finansieras”.  

Gatuverksamheten har under föregående år arbetat med åtgärdsplaner för att minska sina underskott. Antal 

centimeter snö som avgör när plogningen ska kallas ut ligger på sin yttersta gräns, utökas antal centimeter 

ytterligare kommer trafikanternas säkerhet att äventyras. Flera av de enskilda vägarna som stod på tur att bli 

grusade under 2021 blev inte det på grund av sparkraven. Det är inte längre möjligt att dra ner på graden av 

underhåll utan att riskera misskötsel av befintliga anläggningar. En standardsänkning för väghållningen 

påverkar dessutom tillgänglighet, trafiksäkerhet och framkomlighet negativt.  

För 2023 kommer dieselkostnaderna att bli en stor utmaning i och med att anläggningsindex och 

maskinentreprenadindex stigit kraftigt och fortsätter att stiga.  Det påverkar avdelningens verksamheter i 

mycket stor omfattning. När det gäller enskilda vägar ökar Trafikverket bidraget med 8,6 % på grund av 

dieselkostnaderna.  

Parkverksamheten har liksom gata arbetat med åtgärdsplaner för att minska sina underskott. Gräsmattor har 

fått växa sig långa och parkområden har inte sett lika fina ut som de brukar, ytterområden fick inga 

sommarblommor utplanterade och hundlatrinerna har minskat i antal. Antal säsongsanställda har dragits ner 

rejält och för parkdriften har det förutom neddragning av arbetsuppgifter även gjort personalstyrkan sårbar 

för sjukfrånvaro. Samtidigt som besparingar har gjorts ökar antal anläggningar för parkverksamheten, både i 

antal och i omfång. För varje anläggning som tillkommer utan att driftbidraget ökar gör att skötselnivån 

måste dras ner på andra parkområden. Det är inte längre möjligt att drifta parken på ett tillfredsställande sätt 

med oförändrad nivå av kommunbidrag. Parkverksamheten vill ligga i framkant och kunna visa upp ett 

attraktivt och välkomnande Skellefteå med trygga miljöer där exempelvis Älvbrinken får vara en plats som 

lockar medborgare till rekreation och lek. 

 

Följande medel äskas som årliga tillskott inför budget 2023 för Gata och park: 

3,1 mnkr för att täcka ökade drivmedelspriser fördelat med 2 mnkr för kommunägda gator och 

1,1 mnkr för enskilda vägar. Den totala kostnadsökningen för enskilda vägar är ca 2,2 

mnkr där Trafikverket kommer att gå in med 1,1 mnkr.  

3,9 mnkr för att täcka ökade drivmedelspriser för vinterväghållningen. 

5,1 mnkr för att minska underhållsskulden och få en tillräcklig budget i förhållande till de behov 

som finns samt att klara driften av tillkommande anläggningar.  

0,7 mnkr för iståndsättningsåtgärder (trumbyte, dikning, broar mm) för de enskilda vägar som 

Trafikverket dragit in samt broreparationer (Malbäcken, Kallbrännbäcken).  

11,1 mnkr För att täcka ökade drift- och kapitalkostnader till följd av exploatering aktiverade under 

2021. Äskandet om utökad ram går enligt planen upp i KF 12/4 2022. 

 För tillkommande drift- och kapitalkostnader till följd av exploatering aktiverade under 

2022 planeras äskande gå upp i KF i slutet på 2022.  
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När Kusmark drabbades av ett skred under 2021 aktualiserades frågan kring ansvar. Kommunen ska ha en 

planering och åtgärd vid naturolycka och planering och åtgärd efter naturolycka.  

Gator och parker ser behovet av en skredrisk-inventering och äskar för detta 0,7 mnkr. 

 

För Belysningen har den allt snabbare exploateringstakten i kommunen resulterat i att antal ljuspunkter 

ökat med 2 % den senaste femårsperioden. Under 2021 började kommunens regelverk för belysning på 

landsbygden gälla, vilket innebär att kommunens byabelysning, vars livslängd har utgått, äntligen kan 

förnyas. Totalt rör det sig om cirka 12 000 ljuspunkter som kommer att bytas ut under en tioårsperiod. 

Nya armaturer är mer energisnåla och utbyte till sådana har hittills minskat verksamhetens energiåtgång 

med cirka 1,6 %. 

Det tidigare aviserade övertagandet av kommunal belysning på statlig väg har strandat och i rådande 

läge kommer Trafikverket inte överta någon kommunal belysning. Kommunen får dock ha kvar sina 

belysningsanläggningar utmed de statliga vägarna, men vid förnyelse kräver TRV att dessa 

belysningsanläggningar skall uppfylla nu gällande belysningsklasser enligt regelverket Vägar och Gators 

Utformning.   

I och med de nya kraven på vägbelysning sker en förtätning av anläggningar utmed statlig väg med cirka 

16 %, vilket på sikt ger högre drift- och underhållskostnader samt kapitalkostnader. 

 

Parkering  

Efter bokslut 2021 uppgår parkeringsverksamhetens eget kapital till 9,5 mnkr.  

För parkeringsverksamheten har den drygt två år långa perioden av Corona-pandemin haft negativa effekter 

på ekonomin. Även förtätningen av stadskärnan påverkar när tidigare parkeringsytor bebyggs vilket medför 

att ytterligare intäkter går förlorade. En översyn av taxorna är direkt nödvändig för att ge verksamheten en 

stabil ekonomi. 

 

Vatten och Avfall 

Efter bokslut 2021 uppgår va-verksamhetens samlade eget kapital till 43,8 mnkr. Dessa 43,8 mnkr fördelas 

med +50 mnkr på en särskild investeringsfond för ny vattenförsörjning för Skellefteå centralort och med -6,2 

mnkr i en långfristig skuld. 

Den särskilda investeringsfonden kommer successivt att minska i takt med avskrivningar i projekt ny 

vattenförsörjning för Skellefteå centralort. Projektets avskrivningar möts av uttag ur investeringsfonden till 

dess att de fonderade medlen är fullt ut nyttjade. I dagsläget är bedömningen att investeringsfonden kommer 

att täcka de verkliga avskrivningarna för år 2022-2024. Däremot för 2025 kan endast delvis täckning av 

avskrivningskostnaderna uppnås. 

 

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om en balansering mellan uttag ur va-verksamhetens eget 

kapital och höjningar av va-taxan, under det kommande decenniet (KF § 198 2018-06-18). 

Med anledning av ovanstående planeras för en va-taxehöjning från och med 2023-01-01. Intäktsökningen 

bedöms vara i storleksordningen cirka + 26 mnkr/år, exklusive moms. Detta motsvarar för en normalvilla 

cirka 65 kr/mån, inklusive moms, och ungefär detsamma för en flerbostadslägenhet. Mer detaljerade 

beräkningar och uppgifter om ekonomisk volymökning redovisas i samband med att ärendet hanteras 

politiskt under hösten 2022.  

För avfallsverksamheten uppgår det egna kapitalet efter bokslut 2021 till cirka 15,4 mnkr. 

Kostnadsutvecklingen inom avfallsverksamheten de kommande åren är stigande, bland annat beroende på 

ökade behandlingsavgifter för avfallsförbränning och slamhantering, införande av förbränningsskatt, ökade 

kostnader för insamling av hushållsavfall (indexökning för transporttjänster). Därtill får kapitalkostnaderna 
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fullt genomslag för de investeringar som är gjorda i bland annat i ny förbehandling och ny 

gasreningsutrustning vid Skellefteå biogasanläggning.   

Eftersom avfallsverksamheten i nuläget uppvisar ett positivt eget kapital, så behöver en balansering ske 

under de närmaste åren. Negativa driftsresultat innebär uttag ur det egna kapitalet, samtidigt som ett 

framtida högre kostnadsläge kan bedömas. 

Ovanstående innebär att verksamheten planerar för en avfallstaxehöjning från och med 2024-01-01, i 

storleksordningen cirka 10 mnkr/år, exklusive moms, vilket för ett normalhushåll i villa eller lägenhet innebär 

en höjning på cirka 25 kr/mån, inklusive moms. 

Avdelningen vatten & avfall återkommer även här med mer detaljerade uppgifter i samband med den 

politiska hanteringen under hösten 2023.  

De justerade planeringsförutsättningarna, med ökade befolkningsmål för 2030 och 2040, innebär även 

ökade kostnader för infrastruktursatsningar, men också möjlighet till ökade intäkter för såväl den kommunala 

va-verksamheten som avfallsverksamheten. 

Delar av avfallstaxan kan dock bli aktuell att justera redan under driftbudgetåren 2022 och 2023, till exempel 

med anledning av förändrade index- och skattesatser på avfall till förbränning och deponi.  

Det kan också bli aktuellt att revidera utformningen av avfallstaxan vad gäller hämtnings- och 

behandlingsavgifter för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från verksamheter, men utan ekonomisk 

volymökning. 

 

Transport och Service 

Avdelningen transport och service redovisar ett negativt eget kapital på 0,2 mnkr för resultatenheten 

fordon och verkstad. Transport och service fortsätter att arbeta utifrån handlingsplanen för en ekonomi 

i balans som beslutades 2020. Fokus för kommande år är effektiviseringar och åtgärder för att minska 

kostnaderna. Inom transporten har en översyn av reparationer på tunga fordon genomförts de senaste 

åren och detta arbete kommer även framledes vara högt prioriterat för att kartlägga kostnadsdrivande 

faktorer. De kraftigt stigande dieselpriserna på marknaden är också en utmaning för transporten. 

Verksamheten kommer att behöva se över prissättningsmodellen då den i dagsläget styrs av 

upphandlade entreprenörers priser och det inte finns möjlighet att påverka prisbilden. I samband med 

detta planerar verksamheten för en prishöjning under 2022.   

Verkstaden har jobbat med effektivisering av verksamheten och nått goda resultat. Under kommande period 

fortsätter arbetet med att se över hur verksamheten kan få ett större kundunderlag och en högre beläggning.   

Under 2021 genomförde avdelningen en omorganisation som kommer innebära att fördelningen av 

budgetramarna ändras. Tidigare har transportverksamheten 943* och verkstaden 942* varit sammanslagna 

inom samma ram, men inför kommande period föreslås en ram för respektive verksamhet. För transporten 

föreslås en ram om 98,5 mnkr och för verkstaden 25 mnkr. Fordonsadministrationen har tidigare ingått i 

transportens budgetram men föreslås nu få en egen ram om 38 mnkr. Inom Centralförrådet sker inga 

förändringar, här föreslås en ram på 8,7 mnkr. För avdelningsövergripande och Östra Navets 

områdesövergripande kostnader inom verksamhet 9401 föreslås en ram på 3,2 mnkr. 
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