
 

 
 

 

 

 

 

Verksamhetsplan 2021   Kommunfastigheter 
Chef: Jimmy Sander 

 

Ekonomisk redovisning  
Budget 2020 

Prognos 

2020 
Budget 2021 

belopp tkr 

Summa intäkter -8 713 -8 713 -8 837 

Personalkostnader 788 600 788 

Övriga kostnader 10 948 11 801 11 634 

Summa kostnader 11 736 12 401 12 421 

NETTOKOSTNAD 3 023 3 688 3 584 

Avvikelse Budget/Prognos -665     

 

Verksamhet 

Kommunfastigheter:  

Fastighetsavdelningen förvaltar omkring 22 000 kvadratmeter kommunfastigheter. Huvuddelen av 

dessa utgörs av lokaler för skola och förskola, men även gruppboenden, centralförråd, 

förvaltningsbyggnader, Tingshuset, brandstation samt andra mindre verksamheter ingår i 

beståndet.  

Kommunfastigheter ska tillgodose de olika verksamheternas behov av säkra och 

verksamhetsanpassade lokaler. 

Antal tjänster: 2,0 

Verksamhetsförändringar (kan ändras pga beslut i KS och Kf) 
Inga verksamhetsförändringar är aktuella i dagsläget. 

Med föreslagen budgetram har kommunfastigheter har för avsikt att utföra 

följande åtgärder: 
 

 Byte av taket på Abrahamsgård:  Vidtas inga åtgärder avseende tak-byte med 

mera på Abrahamsgård blir byggnaden otjänlig som arbetsplats, dels pga dåligt 

inomhusklimat, men också ur säkerhetssynpunkt eftersom konstruktionen på sikt kan ge 

vika och resultera i att taket eller delar av taket rasar in.  

  

 Byte av tak med mera, Förskolan Garhyttan: Vidtas inga åtgärder 

riskerar kommunen att i första hand få ett föreläggande från 

tillsynsmyndigheterna. Vilket medför ökade merkostnader om åtgärder inte vidtas, bl a därför 

att fukt kan ta sig in i konstruktionen av byggnaden.  
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 Byte av hängrännor på Stora Gården: Hängrännorna ska leda bort vatten och skydda 

byggnaden mot fukt och mögelskador. Idag finns stor risk om dessa inte byts ut, 

att hängrännor och stuprör orsakar fuktproblem i byggnaden på sikt.  
  

 Byte av brandlarm i Tingshuset:  Larmet är idag ett icke funktionsdugligt 

brandlarm. Larmet orsakar merkostnader i forma av obefogade larm, vidare följer med 

Tingshusbyggnaden (K-märkt) att utryckning alltid måste ske i trots larm som 

är obefogade detta resulterar i utryckningskostnader varje gång, men framförallt riskerar ett att 

leda till skada på person och kommunal egendom.   
  

 Renovering av allmänna ytor/ytskikt på gruppboendena: Ytskikten är gamla och slitna, 

och byts inte dessa ut kommer renhållningen att försvåras.  
  

 Byte av portar på brandstationen: Större delen av portarna är defekta och behöver delvis 

bytas ut, och delvis lagas. Vidtas inga åtgärder är risken uppenbar att obehöriga personer att ta 

sig in via dessa defekta dörrar, och att material av betydande värde riskerar att stjälas.  

 

Verksamhetsmål 
Verksamhetsmålen utgår från de övergripande politiskt beslutade målen i kommunfullmäktige. 

Sätts till internbudget 2021 i januari. Verksamhetsförändringar (kan ändras pga beslut i KS och 

Kf) 

Konsekvensbeskrivning av ramar 2021-2023 
Det är viktigt att kompensera och anpassa budgeten för höjda taxor avseende värme, vatten, 

avfallshantering samt snöbekämpning med mera. Görs inte detta kommer det ofrånkomligen att 

uppstå ett underskott i underhållsbudgeten. 

Hållbar kommun 
 

 Reducera förbrukningen av vatten /el/värme osv.   

 Att hålla våra fastigheter i bra skick förbättrar inomhusklimatet för både kommunens 

personal men också för dess brukare.   

 Ett bra inomhusklimat bidrar till ekonomisk vinst för kommunen, medarbetare som mår 

bra i sin inomhusmiljö, och kan ytterst också resultera i frisknärvaro.  

  
 

 


