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1.0

INLEDNING
Robertsfors kommuns övergripande styr-/plandokument har under flertalet år varit 
”Hållbar Utvecklingsplan för Robertsfors kommun” (HUP).  Kommunfullmäktige antog 
2010-02-24 ”Principer för styrning och uppföljning av mål och resultat” i vilka det be-
slutas att det nya övergripande paraplyet kallas ”Plan- och budgetdokument” och er-
sätter HUP.  Utifrån den nya politiska och tjänstemannaorganisationen togs beslut om 
ny budgetmodell 2015. Utifrån denna reviderades också dokumentet ”Principer för 
styrning och uppföljning av mål och resultat”. 

1.1

SYFTE
Syftet med ”Plan- och budgetdokumentet” är att på ett samlat sätt presentera vision, strategier och 
mål som Robertsfors kommun har satt upp för sin verksamhet samt vilka ekonomiska resurser som 
avsatts till genomförandet. 

1.2

MÅL- OCH RESULTATSTYRNING
”Principer för styrning och uppföljning av mål och resultat för Robertsfors kommun” anger inrikt-
ningen för hur den kommunala verksamheten skall bedrivas. Detta utgör en förutsättning för ett 
decentraliserat arbetssätt i verksamheter med flera olika, både politiska och administrativa, besluts-
nivåer. Kommunledningen handhar strategiska frågor på en övergripande nivå medan operativa frå-
gor hanteras av sektorerna.

1.2.1

PLANERINGS- OCH UPPFÖLJNINGSPROCESSEN
Planerings- och uppföljningsprocessen i detalj visas i ”Årshjulet” där det framgår när de olika aktivi-
teterna är planerade under året ur centralt respektive utskotts/förvaltnings/sektorers perspektiv. Se 
bilaga 1 Årshjulet.
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1.2.2

BALANSERAD STYRNING MED STYRKORT
Mål- och resultatstyrning för Robertsfors kommun sker enligt modellen balanserat styrkort där den 
huvudsakliga inriktningen är att - oavsett var man befinner sig i organisationen –vision, önskat läge, 
perspektiv, mål och nyckelfaktorer är gemensamma delar fastställda av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens styrkort omfattar samtliga dess verksamheter och fastställs av kommunfullmäk-
tige. Inom respektive verksamhet görs en nedbrytning av de mål och nyckelfaktorer som fastställts 
av fullmäktige. Tillsammans utgör de fyra perspektiven en målbild som pekar ut den politiska färd-
riktningen för kommunen och vad de samlade resurserna ska användas till. 

Med balanserade avses att styrning och uppföljning sker flerdimensionellt utifrån flera perspektiv. 
Perspektiven speglar olika dimensioner i verksamheten varför balans mellan de olika perspektiven 
eftersträvas. Perspektiven påverkar varandra på olika sätt varför flera orsak-verkan samband kan 
identifieras mellan perspektiven.

Med styrkort avses att de mått (=styrtal) som följs upp inom respektive perspektiv ska ha ett sam-
band med måluppfyllelse. Vidare ska måtten inte vara för många så att överblickbarheten försvinner. 
Tanken är att styrtalen ska kunna redovisas på en bild för att ge en god överblick av vad som är viktigt 
för att uppnå målen.

Robertsfors kommun arbetar med fyra gemensamma perspektiv i hela organisationen:

Medborgare/kund – mottagare av de tjänster som kommunen eller av kommunen engagerad en-
treprenör producerar. Målet är att kunderna ska anse att tjänsterna fyller de behov som finns utifrån 
satsade resurser.

Hållbar utveckling och tillväxt – avser kommunens insatser och 
resultat ur ett medborgarperspektiv och hur vi når vårt önskvär-
da samhälle.

Ekonomi avser de resurser som satsas i kommunens verksam-
heter samt resurseffektiviteten. Ekonomin måste vara i balans. 
Inom detta perspektiv ska de finansiella målen anges.

Medarbetare – alla som har kommunen som arbetsgivare. 
Motiverade och delaktiga medarbetare som ser utvecklings-
möjlig-heter och ett tydligt, engagerande och nära ledarskap är 
viktigt för att verksamhetens processer ska fungera och medborgarna/ kunderna ska bli nöjda.
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2.0

OMVÄRLDSANALYS

Analysen är indelat i 
• Metatrender som vanligen är att betrakta som globala trender som ger effekt på en 
stor majoritet av världens länder. 
• Närtrender påverkas av den lokala, regionala nationella sammanhanget men har sin 
drivkraft från en metatrend. 
• Diskussion kring trendernas påverkan på Robertsfors Kommun under 2.4.

Omvärldsanalysen syftar till att belysa externa faktorer som påverkar kommunens plan 
och budget för de närmast kommande åren. Det handlar om att identifiera signaler, 
värderingar, trender, företeelser, värderingar och attityder i omvärlden. Välden föränd-
ras i allt snabbare takt och ingen organisation kan idag fungera oberoende av vad som 
händer i omvärlden. Tvärtom så är en kommuns möjlighet att leverera god service till 
medborgarna avhängigt vad som händer runt omkring. Statens beslut, statsbidrag, 
lagstiftning, konjunktur och sysselsättningen är faktorer som måste tas med i beräk-
ningen. 

Omvärldsanalysen syftar till att identifiera och belysa vad som påverkar kommunens 
möjligheter att nå vision och övergripande mål. Omvärldsanalysen revideras varje år 
och ska vara ett första avstamp till budgetprocess och verksamhetsplanering för näst-
kommande år. Omvärldsanalysen handlar om att försöka förbereda sig inför framti-
den. Den bild som omvärldsanalysen presenterar är tänkt att utgöra ett underlag för 
prioriteringar av mål, fokusområden och resursfördelning.
 
Dokumentet är evidensbaserat och den statistik som används är baserad på offentliga 
databaser främst med SCB som källa. Samtlig statistik är det nyaste som finns tillgäng-
ligt.

2.1

ANALYS - INDELNING
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2.2 

METATRENDER
2.2.1

DEMOGRAFI & INDIVIDUALISERINGSTRENDER
Accelererande befolkningstillväxt i vissa delar av världen ställs mot befolkningsminsk-
ningar i andra delar. Detta kommer troligen att leda till ekonomiska maktskiften, möj-
lig resursbrist och förändringar i våra samhälleliga normer. En tydlig identifierad me-
tatrend som kan skönjas är den ökade individualiseringen i samhället. Var och en har 
idag enkel tillgång till information som tillsammans med behov av service på egna 
villkor och efter egna önskemål innebär förändrade krav. För att möta dessa två meta-
trender kommer det att ställas ökade krav på flexibilitet och att utnyttja nya tekniska 
lösningar för att effektivisera och öka servicegraden.
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2.2.2

GLOBAL EKONOMI 
Den världsekonomiska situationen fortsätter att förbättras, men däremot i låg tillväxttakt. 2016 var 
ett år med en av de lägsta tillväxtgraderna sedan den ekonomiska recessionen 2009, men en förbätt-
ring har skett under 2017 och en fortsatt ökning i tillväxttakten förväntas. Dessvärre har den ekono-
miska tillväxten i utvecklingsländer ej nått upp till de nivåer som sattes i de Globala Hållbarhetsmå-
len, vilket innebär en risk för andra målsättningar i dessa länder. Denna information är hämtad från 
FN:s rapport ”World Economic Situation and Prospects 2017”.  I övrigt har fokus för global tillväxt 
skiftat. Västvärldens ekonomiska dominans kommer att avta framöver och metatrenden idag är att 
E7 länderna kommer att ha högre tillväxt än G7 de närmaste åren. Läs mer under Budgetdelen.

2009 2050

US$ 29.0 US$ 20.9 US$ 138.2US$ 69.3

(Enhet trillion GDP)

USA, Japan , 
Tyskland, Eng-
land, Frankrike, 
Italien, Canada

Kina, Indien, Bra-
silien, Ryssland, 
Indonesien, 
Mexico, Turkiet

G7
G7

E7

E7

2.2.3

MILJÖ OCH KLIMAT
Vår påverkan på miljö och klimat – det ekologiska fotavtrycket – har under lång tid ökat och idag ser 
vi effekterna av detta. Problem och hotbild har medfört ökade krav från EU. De ökade miljökraven 
påverkar inte minst energiförsörjningen genom krav på nya lösningar. Klimatsmart teknik och kun-
skap kan komma att utgöra viktiga konkurrensfördelar. Den 25-27 september 2015 höll FN sitt stora 
toppmöte om Globalt Hållbara Utvecklingmål i New York. Där antgos 17 nya mål som nu ska ersätta 
millenniemålen. Dessa kommer med största sannolikhet att få stor genomslagskraft.
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2.2.4

MIGRATION & URBANISERING
Under 2015 nådde stora flyktingströmmar Europa pga konfliktområden i mellanöstern 
och i norra Afrika. Det finns idag inget som talar för att  flyktingströmmen ska avta un-
der 2016 däremot har Sverige nationellt vidtagit en rad åtgärder för att minska antalet flyk-
tingar till Sverige.  Det blir dock en utmaning hur EU hanterar detta samt hur Sverige natio-
nellt hanterar denna fråga fortsättningsvis då inget tyder på att flytkingströmmen minskar.   
 

Befolkningstillväxten i storstadsregionerna förväntas ske betydligt snabbare än i övriga delar av lan-
det. Tätorter med mellan 50 000 - 200 000 invånare tros öka sin befolkning kraftigt. Ett troligt scenario 
är 15 % per årtionde. Samtidigt förväntas det ske en avtrubbning i tillväxten i städer med fler än 200 
000 invånare på grund av trängsel och bostadsbrist. Landsbygden utanför storstäderna kommer att 
öka i antal boende med cirka 3 % per årtionde. Små tätorter som ligger utanför bekvämt pendlings-
avstånd riskerar däremot att avfolkas med upp till 10 % per årtionde. 

Regional samhörighet har de sista tio åren varit väldigt viktigt. I den globala konkurrensen är det vik-
tigt att kunna profilera sig och nå en större marknad. Arbetsmarknadsregionerna kommer att växa i 
takt med att infrastrukturen byggs ut och befolkningtillväxten ökar. Pendlingen ökar och avstånden 
blir längre, vilket inte alltid betyder längre restid. Kommunerna måste anpassa sig till den nya rörlig-
heten och se sin roll i ett större sammanhang. 
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2.3

NÄRTRENDER
Nedan presenteras en kort sammanfattning av ett antal olika närtrender som har påverkan på Ro-
bertsfors kommuns framtid. Dessa faktorer är generella och har betydelse för samtlig verksamhet 
oavsett utskottsområde.  Där jämförelsetal finns för närliggande kommuner i Regionen har dessa 
använts. 

2.3.1

BEFOLKNINGSUTVECKLING
Robertsfors kommun har sedan början av 1990-talet haft en negativ befolkningsutveckling. Sedan 
1990 har befolkningen minskat med drygt 14,5% från 7 868 till 6 717 invånare och sett för de tio 
senaste åren är minskningen ca 5% (-359 personer) fram till 2012. Sedan årsskiftet 2012/13 har be-
folkningen i Robertsfors, t o m den 1 november 2013 ökat med +17 invånare. Under 2014 sjönk 
befolkningen för att sedan under 2015 öka och 2016 den 31 dec var 6784 personer skrivna i R-fors.  

Flyttnettot har de sista 10 
åren varit negativt under 8 
av åren. 2013 var nettot +58 
och 2014 -3.  Åldern 17-24 
visar det mest negativa net-
tot. Kan hänföras studier på 
annan ort. 

Sett till antal döda finns en 
minskande trend sedan 
1968. Födelsetalen är kon-
stanta och ligger mellan 60 
- 70 personer årligen. Födel-
senettot har varit negativt 
alla åren förutom 7 år på 80 
& 90-talet. 
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2.3.2

UTRIKESFÖDDA - MIGRATION - FLYKTING
2002 bodde 286 utrikesfödda i Robertsfors kommun. 2012 bodde 441 utrikesfödda i kommunen. 
Sedan 2014 och framåt har dessa siffror ökat ytterligare och under 2016 är det fler än 580 personer 
som är utrikesfödda. Denna siffra kommer med allra största sannolikhet att öka under de närmaste 
åren, då andelen av befolkningen som är utrikesfödda stadigt har ökat över en längre tid. Viktigt att 
påpeka att alla utrikesfödda såklart inte är flyktingar. Robertsfors Kommun har under 2015 & 2016 
öppnat ett flertal boenden för ensamkommande flyktingbarn. Kommunen planerar för närvarande 
att lägga ner boenden i den takt som behovet minskar. Nationellt och lokalt ställs Robertsfors inför 
samma utmaningar som andra kommuner. Det kommer att krävas både resurser och samspel med 
civilsamhällets aktörer för att klara av de framtida utmaningarna kring integration.

2.3.3

BEFOLKNINGENS UTBILDNINGSNIVÅ
Den genomsnittliga utbildningsnivån är lägre i Robertsfors kommun i jämförelse med Umeå och 
Sverigemedel. Ser man till Umeåregionen så ligger vi något över Vindeln, Nordmaling och Bjurholm 
medan Vännäs ligger något över Robertsfors. Kvinnor har i högre utsträckning eftergymnasial ut-
bildning än män i Robertsfors kommun. Andelen invånare med låg utbildningsnivå(gymnasium eller 
lägre) är högst i Nordmaling men också högre i Robertsfors än övriga i regionen förutom Bjurholm. 
(siffror ej publicerade 2017). 

Andel av befolkningen mellan 25-64 med högst förgymnasial utbildning i % 

Robertsfors kommun har under 2016 haft ökat tryck på olika sektorer på grund av flyktingströmmarna. 
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2.3.4

ARBETSMARKNADSPROGNOS
Två gånger om året gör Arbetsförmedlingen en prognos för arbetsmarknadens utveckling den när-
maste tiden. Prognosen bygger på deras intervjuer med privata och offentliga arbetsgivare och pre-
senteras i rapporter för hela riket men även per län. Arbetsmarknaden är fortsatt stark i Västerbotten, 
enligt Arbetsförmedlingens prognos för 2017-2018. I takt med att konjunkturen stärkts ökar beho-
vet hos arbetsgivare att rekrytera. Men för arbetsgivarna har det blivit allt svårare att hitta personal 
med rätt kompetens. Samtidigt som efterfrågan på arbetskraft stiger ökar antalet arbetslösa som står 
långt från arbetsmarknaden.

Arbetslösheten i Västerbotten minskade kraftigt under 2016 och minskningen har fortsatt under bör-
jan av 2017, men den sker i allt långsammare takt. En förklaring är att fler nyanlända nu anmäler sig 
som arbetssökande vid länets arbetsförmedlingar.

– Det är en stor utmaning att ta ansvar för de nyanländas etablering samt andra grupper som står 
långt från arbetsmarknaden. För att lyckas måste vi samarbeta med till exempel kommuner, myn-
digheter och företag. Då kan våra utmaningar bli möjligheter, som gör att vi klarar länets framtida 
tillväxt och välfärd, säger Carola Larsson, arbetsförmedlingschef i Umeåregionen och talesperson för 
Västerbotten.

Arbetsförmedlingens prognos visar att cirka 700 respektive 800 fler personer väntas ha arbete i Väs-
terbotten under 2017 respektive 2018. En viktig förklaring är befolkningsökningen som leder till en 
ökad efterfrågan på varor och tjänster, framför allt inom offentliga tjänster som utbildning, vård och 
omsorg. Bedömningen är att arbetslösheten i slutet av 2017 kommer att ligga på 6,1 procent, vilket 
är betydligt lägre än riksgenomsnittet som beräknas hamna på 7,4 procent. Under slutet av prognos-
perioden väntas arbetslösheten vända uppåt.
Svårt att hitta rätt kompetens

I undersökningen framgår att länets arbetsgivare är fortsatt optimistiska, och det gäller främst ar-
betsgivare inom finansiell verksamhet, information och kommunikation och företagstjänster.
Kompetensbristerna i länet är omfattande. Trots drygt 8 000 arbetslösa, uppger över en tredjedel av 
de privata företagen och ungefär hälften av verksamheterna inom offentliga tjänster att de har haft 
svårigheter att rekrytera personal. Det är barnomsorgen och vård- och omsorgsverksamheter som 
haft de största rekryteringssvårigheterna.

I näringslivet är det främst inom information och kommunikation samt hotell och restaurang som 
arbetsgivarna upplevt brist vid rekrytering. Här har mellan 50 och 60 procent av företagen haft pro-
blem att få tag på lämplig kompetens.



14
Robertsfors kommun | Plan & budgetdokument 2018

2.3.5

ARBETSLÖSHET
Sedan 2010 har arbetslösheten gått upp och ner, men trenden har varit nedgående. Framförallt har 
Robertsfors kommun i mätningen 2017 nått en rekordlåg arbetslöshet bland ungdomar, samt så är 
arbetslösheten i stort lägre än både Sverigemedel och Västerbottenmedel.  Under 2015 avvecklade 
Element Six sin verksamhet i Robertsfors vilket innebar att kommunens största privata arbetsgivare 
försvann. Under åren har dock flertalet av de anställda fått andra jobb.

Figur 2 Andel arbetslösa 18 - 64 år i kommunen 

Figur 3 Andel arbetslösa 16-24 år i kommunen i %

Robertsfors kommun driver idag 3 st ar-

betsmarknadsprocesser för arbetslösa: 

BEAS-arbetet, ASAP samt Ung och Fram-

åt. Kommunen har upprättat en arbets-

marknadsenhet genom bland annat en 

samlokalisering med arbetsförmedling-

en. 
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2.3.6

PENDLING ÖVER KOMMUNGRÄNS 
I Robertsfors kommun finns ungefär 2100 arbetstillfällen. Inpendlingen ligger stadigt mellan 380-
370 st och utpendlingen ligger på ca 1300 st. Pendlingen till och från kommunen är en strategisk 
viktig fråga där olika nationella och regionala beslut kommer att ligga till grund för framtida effektivi-
seringslösningar inom pendling. Norrbotniabanan och dubbelfiligt med mitträcke är saker som kom-
mer att underlätta pendling. Ett längre avstånd behöver inte i framtiden betyda längre resväg i tid.    

2.3.7

INVÅNARNAS MEDELINKOMST & MEDIANINKOMST
Män har generellt sett en högre medelinkomst än kvinnor i Robertsfors kommun. Kvinnors medel-
inkomst utgjorde år 2001 78,6% av männens medelinkomst, motsvarande siffra för år 2016 är 78%. 

2.3.8

PRIS FÖRSÅLDA SMÅHUS
Antalet försålda småhus har under den senaste tioårsperioden varierat mellan 56-85 per år. Efter en 
nedgående trend 2007-2009 så har antalet försålda småhus ökat 2010 och 2011 med ett visst tapp 
finns under 2012 och en ökning 2013. Under 2014 ökade försäljningen av både permanentbostäder 
och fritidshus. Priset har ökat i stort och trenden för 2017 ser ut att bli ytterligare ökande.  Det är idag  
brist på lägenheter i kommunen. Detta kan leda till att inflyttningsprocessen avstannar. 

 Fastighetspris småhus, kr/kvm

Under de senaste 10 åren har (förutom 2011)köpeskillingen för fritidshus varit mer postiv än för per-
manentbostäder. Det finns idag en efterfrågan på kustnära fritidshus och permanentbostäder. Efter 
Vännäs kommun har vi näst högsta fastighetspris för småhus bland kranskommunera i Umeåregio-
nen, samt den största ökningen mellan 2015 och 2016 relativt sett. 
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2.4

ANALYS  - TRENDERS PÅVERKAN 
ROBERTSFORS KOMMUN
Robertsfors kommun har samlat goda förutsättningar att möta de faktorer som utmanar, men de glo-
bala och nationella trenderna påvekar även vår kommun och dess befolkning. En snabb urbanisering 
i samspel med digitalisering och globalisering syns tydligt. Som en attraktiv och aktiv del i Umeåre-
gionen växer kommunens befolkning men inte jämnt i kommunens alla delar. Detta utmanar befint-
liga strukturer i verksamheten. Vårt näringsliv, arbetsliv och privatliv präglas av de möjligheter som 
kommunens placering ger. Vi har goda möjligheter till transporter och pendling med god närhet till 
två flygplatser. För att fortsatt vara en attraktiv plats att bo och verka på måste kommunen även sä-
kerställa god digital infrastruktur. Att vi nu ser en tydlig prisökning på fastigheter i kommunen visar 
på det stora intresset som finns för att bosätta sig i kommunen och att bostadsmarknaden börjar ge 
förutsättningar för privata investeringar på ett sätt som de senaste åren varit svårare. Befolkningsök-
ning till följd av inflyttning och högt barnafödande samtidigt som vi får fler äldre, ställer krav på verk-
samhetsutveckling och investeringar. Planeringsresurser för bostäder måste säkerställas, men även 
investeringsutrymme för att klara större och förändrade volymer inom förskola och äldreomsorg. 
Robertsfors kommuns fortsatt goda soliditet och ekonomiska balans är här en viktig förutsättning för 
stabilitet i en föränderlig värld. Att fortsätta samverkan med andra myndigheter och civilsamhället är 
avgörande för att vi fortsatt ska uppleva vår bygd trygg. Samverkan med dessa parter är även av stor 
vikt när vi tillsammans måste arbeta med vår långsiktiga folkhälsa, ett område som i grunden påver-
kar allt från barnens förutsättningar för lärande till arbetsgivarens möjlighet att säkerställa kompe-
tensförsörjning. Att vi fortsätter attrahera, rekrytera och utveckla våra medarbetare är avgörande för 
såväl vår kommunala verksamhet som arbetsmarknaden i kommunen i stort.

 Det är glädjande att Robertsfors kommun har en låg arbetslöshet, men detta innebär även utmaning-
ar. Vi ser idag viss brist på arbetskraft med särskilda kvalifikationer. Avgörande för hela kompetensför-
sörjningen är att vi kan säkra hälsofrämjande arbetsplatser. Tillsammans med våra medarbetare och 
andra arbetsgivare i kommunen kan vi med stöd av vår gemensamma företagshälsovård skapa goda 
förutsättningar för arbete och hälsa i vår kommun. En viktig förutsättning för hälsa, arbetsliv och 
attraktivitet är att vi fortsätter arbetet med att säkerställa utbildningsnivåer i befolkningen,slutföra 
gymnaiset samt ges möjlighet att komplettera sina studier för anställningsbarhet! Här krävs fokus på 
samverkan och gemensamt arbete för etablering och snabb väg för våra nyanlända att hitta sin plats 
på arbetsmarknaden. Att på ett hållbart sätt färdas till, från och genom vår kommun är avgörande 
för vår fortsatta utveckling. Kommunikationer är en förutsättning för vår kompetensförsörjning, vårt 
näringslivs utveckling, säkerställande av utbildningsnivåer och säkerställande av våra tillgångars vär-
de. Därför är det med stort engagemang vi även kommande år lägger stor kraft på att utveckla vår 
planeringsberedskap för bostäder, fortsatt möjliggörande av förbättringar i vägnät samt möjliggöra 
byggandet av Norrbottniabanan.  

/Karin Ahnqvist 
Kommunchef



17
Robertsfors kommun | Plan & budgetdokument 2018

3.0

HORISONTELLA 
HÄNSYN
Robertsfors kommuns verksamhet styrs av två horisontella hänsyn – hållbar utveck-
ling och jämställdhet - som är koncernövergripande, vilket innebär att samtliga utskott 
och styrelse har att beakta dessa i sitt arbete. De horisontella hänsynen har sin ut-
gångspunkt i att Robertsfors kommun undertecknat Aalborg-åtagandena och CEMR-
deklarationen för jämställdhet.

3.1

HÅLLBAR UTVECKLING
Hållbar utveckling är en helhetssyn bestående av tre dimensioner; ekologisk, ekonomisk och social. 
För att uppnå en hållbar utveckling krävs samsyn och samplanering mellan de tre dimensionerna – 
först då alla dimensioner ingår i det dagliga arbetet uppstår processen hållbar utveckling. Detta inne-
bär att arbetet berör allt utskottsarbete och att genomförandet kräver samverkan mellan olika kom-
petensområden och ett integrerat synsätt. Annorlunda uttryckt så innebär ett långsiktigt hållbart 
samhälle att ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö.

Hållbar utveckling är en samhällsutveckling som till-
godoser dagens behov utan att äventyRa kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

                       Bruntlandkommisionen 1987
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SOCIALT 

PERSPEKTIV

EKONOMISKT 
PERSPEKTIV

EKOLOGISKT 

PERSPEKTIV

UTHÅLLIG

LIVSKRAFTIG

RÄTTVIS 

HÅLLBAR 
UTVECKLING

Den sociala dimensionen av hållbar utveckling lyfter fram inflytande och jämlikhet, att individen 
känner trygghet och delaktighet.

Den ekologiska dimensionen handlar om att hushålla med naturresurser, som vattnens, jordens 
och ekosystemens produktionsförmåga. Den handlar också om att minska påverkan på naturen 
och människors hälsa. Att värna de givna naturresurserna är en förutsättning för hållbar utveckling

Ekonomisk tillväxt brukar framhållas som en förutsättning för utveckling. Samtidigt gäller att eko-
nomisk utveckling inte kan ske om miljön försämras och om det inte sker en tillväxt i det sociala 
kapitalet, såsom hälsa och utbildning. Friska invånare bidrar till exempel till ökad produktivitet.

3.1.1 

STRATEGI
Helhetsperspektivet är som tidigare sagts grunden för hållbar utveckling, men samtidigt måste 
arbetet brytas ner för att bli effektivt och ge tydliga resultat. Målen sätts ytterst i fullmäktiges kon-
cernövergripande styrkort. Utöver detta så pekar fullmäktige på ett antal prioriterade fokusområ-
den som styrelsen/utskotten har att beakta vid utformandet av sina respektive styrkort.
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3.1.2

AALBORG ÅTAGANDENA
Umeåregionens kommuner har alla antagit Aalborg-åtagandena och därmed lovat att verka för en 
hållbar utveckling. Inom ramen för Aalborg-åtagandena försöker man ta ett helhetsgrepp på den 
lokala utvecklingen. Åtagandena består av tio teman/områden:

1.Styrning och förvaltning   2.Lokal styrning i riktning mot hållbarhet
3.Naturliga gemensamma nyttigheter 4.Ansvarsfulla konsumtionsmönster och val av livsstil
5.Planering och stadsbyggnad  6.Bättre framkomlighet, mindre trafik
7.Lokala hälsofrämjande insatser  8.Livskraftig och hållbar lokalekonomi
9.Åtagande jämlikhet och social rättvisa 10.Lokalt och globalt

För varje tema finns fem åtaganden som beskriver hur kommunerna ska verka för respektive tema, 
vilket sammanlagt gör 50 punkter.

3.2

JÄMSTÄLLDHET
Jämställdhet liksom ojämställdhet skapas där beslut fattas och implementeras vilket innebär att per-
spektivet måste finnas med i det dagliga arbetet hos politiker, chefer och medarbetare. En viktig 
grund för jämställdhetsarbetet är insikten om att villkoren för kvinnor och män är olika. Det är av vikt 
att det från ledningshåll tydliggörs att jämställdhet är en prioriterad fråga som syftar till förbättringar 
för medarbetare och medborgare. 

3.2.1 

DEFINITION JÄMSTÄLLDHET
Robertsfors kommuns definition av jämställdhet är att kvinnor och män ska ha samma makt att for-
ma samhället såväl som sina egna liv. Jämställdhet innebär för oss att män och kvinnor ska ha samma 
rättigheter, skyldigheter och möjligheter på livets alla områden.

3.2.2

STRATEGI
För att uppnå jämställdhet krävs ett ledningsstyrt förändringsarbete, det är ledningen som ska ta de 
strategiska besluten och sätta mål för jämställdhetsarbetet. Jämställdhet som horisontellt hänsyn 
ritar upp de yttre ramarna och visar i vilken riktning Robertsfors kommuns utveckling ska gå. 
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3.2.3

CEMR-DEKLARATIONEN FÖR JÄMSTÄLLDHET
Robertsfors kommun har undertecknat CEMRs (Europeiska kommun- och regionförbundens samar-
bets-organisation) deklaration för jämställdhet. Detta är ett politiskt dokument och ett instrument 
för att arbeta med jämställdhet. Deklarationen går i korthet ut på att undertecknare ska arbeta för 
jämställdhet på bästa sätt utifrån de ramar och befogenheter som den egna organisationen har. Det 
innebär också att kommunen ska ta fram en handlingsplan för jämställdhet där det framgår vilka mål, 
prioriteringar, åtgärder och resurser som finns för arbetet. 

CEMR-deklarationen säger att:

CEMR-deklarationens sex grundläggande principer:

1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet

2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden be-
kämpas

3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett 
demokratiskt samhälle

4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet

5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens verksamheter är nödvändig för att främja jämställd 
het

6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändig för att jämställd-hetsar-
betet ska nå framgång

CEMR-deklarationen innehåller 30 artiklar där arbetet beskrivs mer i detalj. 

”Jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundläggande rättighet för alla och ett omistligt värde i en demokrati. För att denna 
rättighet skall förverkligas är det nödvändigt, inte endast att den erkänns i lag, utan också att den tillämpas effektivt på alla om-
råden, såväl politiska, ekonomiska och sociala som kulturella.”
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4.0

PLANER
4.1 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 
4.1.1 

VERKSAMHETSIDÉ ROBERTSFORS KOMMUN 

4.1.2

VISION, ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER
Robertsfors kommun är Sveriges bästa kommun år 2020 med 7 500 invånare. Kommunen är i front-
linjen vad gäller hållbar utveckling och är en levande modell och förebild för alla andra kommuners 
arbete med hållbar utveckling. Kommunen kännetecknas av att:

Robertsfors Kommun erbjuder god 
offentlig service med tillgänglighet 
och kvalitet som kännetecken.

Robertsfors kommun verkar i samspel med 
andra aktörer för ett hållbart samhälle soci-
alt, ekonomiskt, miljömässigt och kulturellt. 

Robertsfors Kommun svarar för en myndighetsutövning som skapar förtroende 
och rättsäkerhet.

Robertsfors Kommun erbjuder alla 
människor goda möjligheter till en ak-
tiv fritid. 

Robertsfors har sitt goda näringslivs-
klimat där företagsamhet och entre-
prenörsanda stimuleras

De tre dimensionerna av hållbar ut-
veckling - social, ekonomisk och miljö-
mässig - går i takt. 

Robertsfors Kommun är en öppen och 
tillåtande kommun

I Robertsfors Kommun har demokratin 
och delaktigheten fördjupats.  

Robertsfors Kommun är en attraktiv 
kommun att bo och verka i
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DEN LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA KOMMUNEN 
I Robertsfors kommun går de tre dimensionerna av långsiktig hållbar utveckling – social, ekonomisk 
och miljömässig - i takt. Utveckling och arbete präglas av en helhetssyn där de tre dimensionerna 
utgör grunden. År 2020 är långsiktig hållbar utveckling inte ett särskilt arbetsområde utan går som 
horisontellt kriterium genom samtliga arbetsområden avseende beslut och aktiviteter.

DEN ATTRAKTIVA KOMMUNEN 
År 2020 är Robertsfors kommun ett självklart alternativ för boende och företagande. Här finns en 
livsmiljö som präglas av social gemenskap, närhet och enkelhet. Det är nära mellan människor, nära 
till beslutsfattare och tjänstemän. Här finns den lilla kommunens alla fördelar samtidigt som goda 
kommunikationer ger oss stadens alla fördelar. Med andra ord finns här närhet till naturen samtidigt 
med närhet till Umeå, Skellefteå och Stockholm. Enkelhet präglar såväl umgänget mellan människor 
som den kommunala förvaltningen - vi fokuserar på möjligheterna och övervinner hindren.

DEN DEMOKRATISKA KOMMUNEN 
Engagemang och delaktighet är självklarheter för alla invånare i Robertsfors kommun år 2020. Den 
demokratiska processen präglas av öppenhet och uthållighet. Detta tillsammans med lättillgänglig 
information har medfört att fler människor är politiskt aktiva och att röstdeltagandet är det högsta i 
Sverige. Barn och ungdomar ges kunskap och insikt om demokratins spelregler redan i förskola och 
skola. Alla får delta i kommunalvalet från och med 16 års ålder.

I Robertsfors kommun ses alla människor som resurser. De har lika förutsättningar, skyldigheter och 
rättigheter oavsett kön och/eller etniskt ursprung. Här finns mötesplatser där människor och olika 
organisationer kan träffas, här finns goda möjligheter för invånarna att möta politiker och tjänstemän 
för att föra fram sina åsikter och förslag. I varje möte finns en tydlighet som innebär att alla parter har 
förutsättningar och förväntningar klara för sig.

Robertsfors kommun präglas av en stark ”vi-anda” och genom att den gemensamma visionen och 
målen är kända av alla så ”drar vi alla åt samma håll”. Nyckelorden är samverkan och samarbete i stäl-
let för konkurrens mellan olika intressen, byar, etc.

ATTRAKTIVA
FÖRETAGSSAMMA
TILLÅTANDE

AKTIVA 
BERIKANDE/KREATIVA

Utdrag kring färgsättning från
 Robertsfors Kommuns grafiska profil 
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DEN FÖRETAGSAMMA KOMMUNEN 
År 2020 är Robertsfors kommun känd som den företagsamma kommunen. Här finns ett närings-
livsklimat präglat av nytänkande och samverkan. Grunden till detta har lagts redan i skolan där den 
pedagogik som används utgår från företagsamt lärande. Robertsfors kommun är tillsammans med 
Umeåregionens övriga kommuner ”Sverigebäst” på samverkan mellan skola och omvärld. Utveck-
lingen har tagit sitt avstamp i de befintliga företagen inom industri och jordbruk. Särskilda satsningar 
har lett fram till en växande besöksnäring.

Den ökade kunskapen och förståelsen av långsiktigt hållbar utveckling har medfört att nya affärs/
företagsidéer utvecklats med avknoppningar och nyetableringar som följd. 

Robertsfors kommun ses som ett kompetenscentrum avseende verkstadsindustri och hållbar ut-
veckling. Hit kommer människor och företag för såväl den öppna och tillåtande attityden som för att 
hitta kompetens och kunskap.

DEN AKTIVA KOMMUNEN 
Robertsfors kommun sjuder av aktivitet år 2020. Här finns ett aktivt, levande föreningsliv inom kultur 
och idrott. Intresseorganisationerna är många och spänner över vida områden. 
 
Robertsfors kommun består av engagerade människor – unga, medelålders, äldre – alla deltar i nå-
gon form av föreningsliv. Detta har medfört att det finns ett stort utbud av evenemang och arrang-
emang. Den kommunala förvaltningen har en positiv syn och stöder utvecklingen av nya aktiviteter.

DEN ÖPPNA & TILLÅTANDE KOMMUNEN 
Robertsfors kommun är år 2020 synonymt med hög förändringsbenägenhet och nytänkande. Andan 
i kommunen präglas av nyfikenhet och omvärldsorientering. Hit dras människor för att det är tillåtet 
att både lyckas och misslyckas, det viktiga är att vilja utvecklas och våga prova! Det är ”högt i tak” och 
allas åsikter får respekt i den allmänna debatten. Den kommunala organisationen präglas av service-
anda och alla ser sig som ambassadörer och marknadsförare av Robertsfors kommun.
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4.1.3

KOMMUNFULLMÄKTIGES  STYRKORT 2018 
 

Kommunfullmäktiges Styrkort 2018 – 2019  
 

MEDBORGARE/KUND 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid 
Attraktiv 
kommun 
med hög 
livskvalitet 

Delaktiga 
medborgare 

NII (NöjdInflytandeIndex)1) Årligen  NII 52 2018 

God kommunal 
service 

NMI (NöjdMedborgarIndex) 2)

 
Årligen NMI 58 2018 

Attraktiv livsmiljö NRI (NöjdRegionIndex) 3) Årligen NRI 64 2018 
 Hälsa och 

välbefinnande
Ohälsotalet Årligen OHT 35 2018

1) Nii är en del i medborgarundersökningen: Medborgarna om inflytandet i kommunen
2) Nmi är en del i medborgarundersökningen: Medborgarnas betyg på kommunens verksamheter
3) NRI är en del i medborgarundersökningen: Medborgarnas betyg på Robertsfors kommun som en plats att bo och leva på
4) I ohälsotalet ingår flera ersättningar som sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning. Måttet baseras på antalet utbetalda nettodagar 

under en tolvmånadersperiod i förhållande till antalet försäkrade i åldrarna 16–64 år och tas fram av Försäkringskassan.

HÅLLBAR UTVECKLING & TILLVÄXT 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid 
Ökad tillväxt Bra företagsklimat Svenskt Näringslivs ranking 

av lokalt företagsklimat 
Årligen Topp 100  2018 

Attraktiv kommun  Befolkningsökning Årligen Ökning  2018
Hållbar 
utveckling 

Hållbara 
konsumtionsmönster  

Tillgång till hållbar vatten- och 
sanitetsförvaltning
 

Årligen Minskad 
differans 
vatten-
leverans 

2018

Jämställdhet Öka jämställdheten Årligen Öka jmh i 
politiken och i 
kommunens 
verksamheter

2019

 
 

EKONOMI 
Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid 

God 
ekonomisk 
hushållning 

Begränsa 
nettokostnadernas 
andel av 
skatteintäkter och 
statsbidrag 

Årets resultat ska vara minst 
1 % av skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

Aug
Dec 

101%  Varje år 

Förbättrad finansiell 
styrka 

Soliditet
(Eget kapital i förhållande till totala 
tillgångar, exkl pensionsskuld) 

Aug
Dec 

60% 2018

 Begränsa 
kostandsutvecklings-
takten

% kostnadsökning i jmf med 
övriga kommuner i Sverige.

Aug
Dec

Under 8% Varje år

 
 

MEDARBETARE 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid 
Attraktiv 
arbetsgivare 

God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen Minska med 
1,5 % 

2018 

Attraktiv arbetsplats NMI (NöjdMedarbetarIndex) Årligen   5,2  Varje år  
Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal  Årligen 100% Varje år
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4.1.4

FULLMÄKTIGES FOKUSOMRÅDEN  
Här nedan presenteras prioriteringar enligt Aalborg-åtagandena och CEMR-deklarationen. Kom-
munfullmäktiges fokusområden avslutades med ”Övriga prioriteringar”. Ansvarig för att uppföljning 
sker är ytterst kommunstyrelsen, dock har i kolumnen ”Ansvar” angetts om ett/flera utskott har ett 
särskilt rapporterings- och uppföljningsansvar till kommunstyrelsen. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES PRIORITERINGAR 
Ålborgåtaganden:  Styrning och förvaltning 
   1.1 Vidareutveckla en gemensam långsiktig vision för en hållbar kommun 
   1.5 Samarbeta effektivt och i partnerskap med angränsande kommuner, stä 
   der och andra nivåer inom samhällsorganisationen.   ANSVARIG: KS

CEMR-ARTIKEL: Deltagande i Politik och samhällsliv ska arbeta för att alla invånare - oavsett  
   kön - ska ha möjlighet att delta i planering, utveckling, och utformning av den  
   egna kommunen genom att utveckla former som leder till att såväl män som  
   kvinnor har möjlighet att delta. ANSVARIG KS/AU 

   Ansvarsfulla konsumtionsmönster och val av livsstil  
   Skapa samhälleliga förutsättnignar för en god hälsa på lika villkor för hela  
   befolkningen(KF§56). ANSVARIG KS/AU 

Övriga prioriteringar: Attityder och bemötande 
   Den kommunala verksamheten har stor kontaktyta mot medborgarna och  
   externa aktörer. Det är av största vikt att bemötandet spelgar visionen  
   ”Sveriges bästa kommun år 2020” &  är vänligt, servcie- och handlingsinriktat. 
   ANSVARIG KS

4.2

KOMMUNSTYRELSEN 
Den nya politiska organisation som fastställdes av kommunfullmäktige 2010-04-21, § 21 omfattade 
en avveckling av facknämnderna och innebär att kommunstyrelsen utgör nämnd för merparten av 
den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har utsett ett Allmäntutskott, Barn- och utbild-
ningsutskott, Socialutskott, Tillväxtutskott samt Personalutskott. Utöver kommunstyrelsen finns en 
Jävsnämnd. En gemensam överförmyndarnämnd för Umeregionen har inrättats från och med 2015. 
Robertsfors kommun har en ledamot i denna. För att bättre matcha den nya politiska organisationen 
fastställde kommunstyrelsen 2012-10-23, § 126 en ny tjänstemannaorganisation som innebär att all 
verksamhet inordnas i en förvaltning – Robertsfors kommunförvaltning. Denna är i sin tur indelad i 
sektorer - Barn- och utbildning, Samhällsbyggnad, Sociala och Tillväxt. Utöver detta finns Gemensam 
service som utgör stödfunktion till sektorerna. Se org.schema på insidan av framsidan. På nästa sida 
presenteras kommunstyrelsens styrkort som från och med 2015 innefattar alla verksamheter i ett 
gemensamt styrkort. 
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4.2.1

KOMMUNSTYRELSENS STYRKORT 2018 - 2020
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4.2.2

KOMMUNSTYRELSEN BUDGET 
  398453 
POLITISK VERKSAMHET 3221 
KOMMUNLEDNING MM 19042 
KOLLEKTIVTRAFIK 6356 
BREDBAND (AFFÄRSM VERKS) -96 
TILLVÄXT 16804 
FÖRSKOLA 41170 
GRUNDSKOLA 88754 
LÄRCENTRUM 36321 
SÄRSKOLA  4416 
KULTUR INOM BOU 1659 
INS FÖR ORDINÄRT BOENDE 49090 
INS FÖR SÄRSK BOENDE 71786 
INSATSER-FUNKTIONSHINDR 30919 
INSATSER FÖR BARN OCH FAMILJ 16332 
INSATSER FLYKT O INVANDRARE 0 
FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST 2390 
TILLSYN MILJÖ O BYGG 2946 
FASTIGHET/STÄD -20587 
GATOR/VA/AVFALL/PARK 6446 
RÄDDNINGSTJÄNST  5663 
MÅLTIDSVERKSAMHET 13394 
SHB KONTOR/BILPOOL 2427 
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 398453 
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5.0

BUDGET
5.1

SAMMANFATTNING BUDGET 2017-2018
Arbetet med budget 2018-2020 har bedrivits utifrån förutsättningen att svensk ekonomi haft en 
stark tillväxt under flera år. Även 2017 har utvecklats starkt och man kan konstatera att det råder 
högkonjunktur i svensk ekonomi. Bedömningen är att konjunkturen stärks ytterligare det närmaste 
året. Främst är det den inhemska efterfrågan via växande investeringar och ökad privat konsumtion 
som driver tillväxten. Det medför en BNP-tillväxt på runt 3 procent i år och nästa år. Därefter räknar 
SKL enligt deras framskrivningsmetod att ekonomin återgår till ett konjunkturellt normalläge och 
att tillväxttalen blir betydligt lägre efter 2018. Det innebär också att sysselsättningsutvecklingen och 
skatteunderlagets reala tillväxt blir svagare mot slutet av perioden. Det beror dels på återgången till 
ett konjunkturellt normalläge samt demografins utveckling. 

Behoven av välfärdstjänster ökar snabbare än någonsin
Sveriges befolkning ökar rekordsnabbt. De kommande 
10 åren beräknas Sveriges befolkning passera 11 miljo-
ner. Det innebär ett kraftigt tryck på att bygga ut verk-
samheterna i stort sett hela landet. Den största utma-
ningen är sammansättningen av befolkningsökningen. 
Befolkningen växer särskilt snabbt i yngre och äldre åld-
rar. Dessa grupper har särskilt stora behov av kommu-
nens verksamheter. Befolkningen i arbetsför ålder ökar 
betydligt mindre, vilket innebär lägre skatteintäkter. 

Åtgärder krävs för kostnadsgap
Det krävs en rad åtgärder för att täppa gapet mellan kostnader och intäkter på omkring 59 
miljarder kronor, som annars skulle uppstå för att finansiera välfärden år 2021. De kommunala 
verksamheterna kommer att behöva ett ökat fokus på att arbeta annorlunda med allt ifrån ny teknik 
till förebyggande vård.
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De riktade statsbidragen ökar
Under de senaste sju åren har de riktade bidragen ökat 
med cirka 60 procent i fasta priser medan de generella, 
realt sett, är kvar på ungefär samma nivå. Genom de 
riktade bidragen styr staten allt mer över vilka detaljerade 
satsningar och frågor som sektorn ska prioritera inom 
skola, vård och omsorg. 

Stora investeringsbehov i välfärdslokaler
Kommunernas investeringsbehov för att bygga förskolor, 
grundskolor, gruppbostäder, äldreboenden och 
idrottsanläggningar har ökat med ca 70 procent under 
en tioårsperiod från 2006 och 2016 och utvecklingen 
kommer att fortsätta.

Kommunfullmäktige i Robertsfors har som ekonomimål för 2018 att resultatnivån ska vara 1 procent 
av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognoserna från Sveriges Kommuner och Landsting 
över skatteintäkter och generella statsbidrag visar på en lägre ökning än tidigare för 2018 och åren 
fram till 2020.

Regeringen beslut att ge ett extra tillskott till kommunerna till välfärd, att användas för att täcka 
kostnader till nyanlända fortsätter. För Robertsfors kommun innebär det ett tillskott på 5, 4 miljoner 
kronor. Från 2021 ska hela bidraget ingå i generella statsbidrag med kr per invånare.

Positivt för de senaste åren är att invånarantalet i kommunen ökat. Detta har inneburit att i 
budgetförutsättningarna har invånarantalet räknats upp med 10 personer till 6 750. 

Resultatbudgeten svarar upp mot det lagstadgade balanskravet för perioden.  Med de nyaste 
prognoserna från SKL gällande demografi och återgång till normalläge för skatteintäkter, kommer 
dock 2019 och 2020 att ge kommunen större utmaningar att klara verksamheterna.
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5.2

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
För att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning har kommunen följande 
långsiktiga mål. Dessa är det finansiella målet, de löpande intäkterna täcker de löpande kostnaderna 
och att resultatet sett över en längre period är positivt.

För Robertsfors kommun är det god ekonomisk hushållning att resultatet uppgår till 1 procent av 
summan av kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning. Den finansiella marginalen gör 
det möjligt att hantera osäkerhet i planeringsförutsättningarna och stödjer vår vision. Resultatet i 
budget 2018 uppgår till 1 procent. Överskottet ska också stärka det Egna Kapitalet för kommande 
pensionskostnader.

5.2.1

MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Mål för verksamheten tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadsef-
fektivt och ändamålsenligt sätt. Målen ska vara tydliga och mätbara.

5.3

RESULTATBUDGET5.3 Resultatbudget 

2018 2019 2020
Nettokostnader -411 219 -422 212 -430 329
Avskrivningar -16 500 -17 000 -17 500
Verksamhetens nettokostnader -427 719 -439 212 -447 829
Skatteintäkter 318 788 329 946 341 824
Generella statsbidrag 109 994 108 344 106 516
Finansnetto -700 -1 200 -1 500
Resultat före extraordinära poster 363 -2 123 -990
Extraordinära poster netto 0 0 0
ÅRETS RESULTAT 363 -2 123 -990
Inklusive välfärdspengar 4 288 677 690
Årets resultat i % av skatter/statsbidrag 1,0 0,2 0,2
Nettokostnadernas andel av skatter/statsbidrag
(inkl välfärdsbidraget) 98,84 99,57 99,62



31
Robertsfors kommun | Plan & budgetdokument 2018

5.4

EKONOMISKA DRIFTRAMAR 
TILL UTSKOTT OCH STYRELSER
Styrelsens totala ramtilldelning 2018-2020 baseras främst på Sveriges Kommuner och Landstings 
skatteunderlagsprognos cirkulär 2017:18. Vid årsskiftet uppgick antalet invånare till 6784. Med an-
ledning av detta har antalet invånare räknats upp med 10 stycken till 6750 i budgetförutsättning-
arna.

Kommunfullmäktige beslutade om driftramar i juni månad för perioden 2018-2020. Dessa har 
beräknats utifrån aktuell budgetram för 2017 uppräknad med en löne- och prisutveckling på 2,5 
procent respektive 1,0 procent. Fördelningen av kommunstyrelsens ram har fördelats till 22 verk-
samhetsområden.  Hänsyn har också tagits till volymökningar respektive volymminskningar. Varje 
sektor och dess utskott ansvarar därefter för ett antal verksamheter vardera. Se bilaga 2.

Vid förändringar i verksamheten på grund av reformer där staten ökar eller minskar det generella 
bidraget till kommunerna kan resurser tillföras alternativt minskas för respektive verksamhetsbud-
get med motsvarande belopp.

Demografiska förändringar påverkar också hur ramtilldelningen förändras mellan åren.

5.5

ÅRETS RESULTAT I PROCENT AV 
SKATTER OCH STATSBIDRAG  
Kommunfullmäktiges ekonomiska mål att årets resultat i procent av skatteintäkterna och statsbi-
drag skall uppgå till minst 1 procent, kommer att uppnås under 2018 men ej under 2019-2020 om 
SKLs planeringsförutsättningar inte ändras. Regeringen kan också förändra utjämningssystemet för 
att kommunerna skall få bättre förutsättningar för kommande år.

5.6

FINANSIELLA KOSTNADER
Räntekostnaderna är låga på grund av att de rörliga räntorna fortsätter att förbli låga under planpe-
rioden. En viss räntehöjning är dock att räkna med från 2018. Den långfristiga låneskulden uppgår 
i dagsläget till 10 miljoner kronor. Den kan eventuellt öka under 2018 beroende på när den nya 
förskolan i Robertsfors börjar byggas.
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5.7

SKATTEINTÄKTER
Utdebiteringen för år 2017 uppgår till 23,15 kronor per skattekrona. Under 2013-2016 har skatteväx-
ling med Västerbottens Landsting gjorts med 0,25 kronor för hemsjukvården. 
I budget för 2018 och i plan för 2019-2020 har beslutats om samma utdebitering. Som underlag för 
skatteintäktsberäkningen ligger SKL:s prognos i maj 2017. SKLs prognos är att skatteunderlaget ökar 
med 4,4 procent under 2017, 4,0 procent 2018 samt 3,5 procent 2019 och 2020. Skatteintäktsprogno-
sen bygger på att Robertsfors folkmängd ska uppgå till 6750 invånare över planperioden. Folkmäng-
den 31 december 2016 var 6784 personer. 

5.8

GENERELLA STATSBIDRAG
Nuvarande utjämningssystem garanterar varje kommun skatteintäkter motsvarande 115 % av med-
elskattekraften i riket. Om inte anslagets nivå räcker för att finansiera den garanterade nivån justeras 
detta genom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift, alternativt att staten betalar ut ett 
regleringsbidrag. Inom ramen för anslaget finansieras även ett s k strukturbidrag. 

5.8.1

UTREDNINGAR
En ny kommunal redovisningslag föreslås träda i kraft 2019. Utredningen föreslår bland annat att hela 
pensionsåtagandet ska redovisas i balansräkningen enligt fullfondsmodellen. Förslaget innehåller i 
övrigt ett flertal förändringar jämfört med nuvarande lagstiftning, exempelvis tydligare reglering av 
innehållet i förvaltningsberättelsen och den sammanställda redovisningen, samt vissa förändringar 
av värdering av finansiella tillgångar mm.
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5.9

UTDEBITERING KOMMUNALSKATT 
2017/2018
Utdebiteringen/kommunalskatten i Robertsfors kommun år 2017 utgör 23 kronor och 15 öre per 
skattekrona. Skatteväxling med Västerbottens Läns Landsting för kommunens övertagande av hem-
sjukvård har gjorts i två etapper, totalt 0,25 kronor från 2013. För varje 100 kronor beskattningsbar 
inkomst (=1 skattekrona) går således 23,15 till kommunen. I begreppet kommunalskatt inkluderas 
ofta även den skatt/utdebitering som landstinget gör samt avgiften till Svenska kyrkan. Avgiften till 
kyrkan varierar beroende på vilken församling man tillhör.

5.10

BALANSBUDGET(MKR) 

Av sammanställningen till vänster framgår 
den sammanlagda skattesatsen/utdebite-
ringen för kommunen och landstinget. Av-
giften till Svenska kyrkan tillkommer.

   2017  2018

Robertsfors Kommun         23,15  23,15 

Västerbottens läns                           

Landsting                                11,30                       11,30

Totalt    34,45                        34,45 

BALANSRÄKNING Bokslut Budget Kommunstyrelsens förslag
Budget Plan

2016 2017 2018 2019 2020
Tillgångar
Anläggningstillgångar 224334 216000 221463 241500 245000
Omsättningstillgångar 72659 89000 89 000 89548 86148
Summa tillgångar 296993 305000 310463 331048 331148

Eget kapital, avsättningar o skulder
Eget kapital vid årets ingång 176528 189411 198083 202371 203048
Årets resultat 12883 8672 4288 677 690
Avsättningar 3482 3300 3300 3300 3300
Långfristiga skulder 10000 10000 10000 30000 30000
Kortfristiga skulder 94100 93617 94792 94700 94110
Summa eget kaptial, avs och skulder 296993 305000 310463 331048 331148
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5.11

FINANSIERINGSBUDGET

 
FINANSIERINGSANALYS Bokslut Prognos Kommunstyrelsens förslag
Tkr Budget Plan 

2016 2017 2018 2019 2020
Den löpande verksamheten
Årets resultat 12 883 7 919 4 288 677 690
Justering för avskrivningar o nedskrivning 15 873 16 200 16 500 17 000 17 500
Justering för gjorda avsättningar 0 0 0 0 0
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 28 756 24 119 20 788 17 677 18 190
Ökning av kortfristiga fordringar -7 743 0 0 0 0
Ökning av varulager -199 0 0 0 0
Ökning av kortfristiga skulder 2 894 0 0 0 0
Kassaflöde från den löpande verks 23 708 24 119 20 788 17 677 18 190

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar 0 0 0 0 0
Investeringar i materiella tillgångar -27 873 -40 000 -18 000 -18 000 - 18000
Försäljning av materiella tillgångar 267 0 0 0 0
Förv av materiell anläggn tillgång 0 0 0 0 0
Nedskr/utr av materiella anläggn tillg 305
Kassaflöde från investeringsverks -27 301 -40 000 -18 000 -18 000 --18 000

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 0 0 0 0 0
Amortering av skuld -30 000 0 0 0 0
Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Minskning av långfristiga fordringar 267 0 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverks -29 733 0 0 0 0

Årets kassaflöde -33 326 -15 881 2 788 -323 190
Likvida medel vid årets början 69 189 35 863 19 982 22 770 22 447
Likvida medel vid årets slut 35 863 19 982 22 770 22 447 22 637
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5.12

INVESTERINGSBUDGET
Målet för investeringstaket* hålls ej för 2018 och 2019. Till största delen beror det på flera större in-
vesteringar inom förskolan. Totalt ligger investeringsäskanden på 41 miljoner för 2018 och 39,9 mil-
joner för 2019. Kommunfullmäktige fattar beslut om investeringsbudgeten den 4 december 2017.

Nya äskanden tillkommer för planperioden 2019-2020. Eventuella ombudgeteringar på ej färdigställ-
da projekt beslutas om i april 2018.

Investeringarnas fördelning på respektive sektor framgår av bilaga 6.
*) investeringar=amorteringar/år

5.13

STÖRRE SATSNINGAR 

Ett-till-ett satsning 1,1 mkr

Gator och VA-nät 4,4 mkr

Slambil 3,7 mkr

Bredband 2,0 mkr

Förskolan Bygdeå 4,3 mkr

2017 PÅBÖRJATS ELLER FÄRDIGSTÄLLTS PLANERAT 2018 - 2019 

Ny förskola Robertsfors  

Bredbandsutbyggnad 2,0 mkr 

Gator och VA-nät 11,5 mkr 

Ett-till-ett satsning 2,0 mkr

   Förskola Robertsfors 44 mkr

Tundalsskolan 3,4 mkr
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5.14

BALANSKRAVET
Resultatbudgeten för 2018-2020 visar på resultatnivåer som svarar upp mot det lagstadgade balan-
skravet. Kommunfullmäktiges ekonomimål på ett Årets Resultat på 1 procent uppnås 2018 men ej 
2019-2020.

5.15

FINANSIELLA KOSTNADER 
Räntekostnaderna har varit låga under de senaste åren. Det beror dels på att räntan varit väldigt låg 
samt att låneskulden minskats och uppgår endast till 10 miljoner kronor. Prognosen för räntan är att 
den kommer att stiga under 2018. Beroende på hur stora investeringar som kommer igång under pe-
rioden kan nya lånebehov krävas, vilket kan generera högre räntekostnader för de kommande åren. 

5.16

NETTOKOSTNADS RAM
Driftbudget och plan Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020
Kommunrevisorerna - 560 - 580 - 600
Kommunstyrelsen - 398453 - 408414 - 416000
Överförmyndarnämnden - 669 - 679 - 690
Jävsnämnd - 37 - 39 - 39
Kommunstyrelsen, pensionskostnader utöver 

PO-del 

- 11500 - 12500 -13000

Avskrivningar - 16500 - 17000 - 17500
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BILAGA 1

ÅRSHJULET 
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BILAGA 1

ÅRSHJULET 
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BILAGA 2

FÖRDELNING AV KOMMUNSTYRELSENS 
RAM TILL OLIKA VERKSAMHETER 2018
  398453 
POLITISK VERKSAMHET 3221 
KOMMUNLEDNING MM 19042 
KOLLEKTIVTRAFIK 6356 
BREDBAND (AFFÄRSM VERKS) -96 
TILLVÄXT 16804 
FÖRSKOLA 41170 
GRUNDSKOLA 88754 
LÄRCENTRUM 36321 
SÄRSKOLA  4416 
KULTUR INOM BOU 1659 
INS FÖR ORDINÄRT BOENDE 49090 
INS FÖR SÄRSK BOENDE 71786 
INSATSER-FUNKTIONSHINDR 30919 
INSATSER FÖR BARN OCH FAMILJ 16332 
INSATSER FLYKT O INVANDRARE 0 
FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST 2390 
TILLSYN MILJÖ O BYGG 2946 
FASTIGHET/STÄD -20587 
GATOR/VA/AVFALL/PARK 6446 
RÄDDNINGSTJÄNST  5663 
MÅLTIDSVERKSAMHET 13394 
SHB KONTOR/BILPOOL 2427 
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 398453 
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BILAGA 3 

RESULTATRÄKNING 2018-2020 

Resultaträkning 2018-2020
Nämnd/tkr Bokslut Budget Budget Plan
Invånarantal 6750 SKL 17:18 2016 2017 2018 2019 2020
Tkr
Kommunrevisorerna -529 -540 -560 -580 -600
Kommunstyrelsen -371 479 -383 006 -398 453 -408 414 -416 000
Överförmyndarnämnd -772 -659 -669 -679 --690
Jävsnämnd -21 -35 -37 -39 -39
Delsumma 1 -372 801 -382 240 -399 719 -409 212 -417 329
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 0
Avskrivningar -15 873 -17 500 -16 500 -17 000 -17 500
Pensionskostnader utöver PO -7 752 -11 500 -11 500 -12 500 -13 000
Verksamhetens nettokostnader -396 426 -413 240 -427 719 -439 212 -447 829
Extra ers till välfärd/flyktingmottag 849 0 0 0
Skatt, utjämning och generella stb 409 909 417 363 428 782 438 289 448 339
Finansnetto -599 -700 -700 -1 200 -1 500
Resultat före extraordinära poster 12 883 4 272 363 -2 123 -990
Extraordinära poster netto 0 0 0 0 0
Årets Resultat 12 883 4 272 363 -2 123 -990
Välfärdspengar - preliminärt 3 925 2 800 1 680
ÅRETS RESULTAT 8 672 4 288 677 690
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BILAGA 4

FINANSIERINGSANALYS
FINANSIERINGSANALYS Bokslut Prognos Kommunstyrelsens förslag
Tkr Budget Plan 

2016 2017 2018 2019 2020
Den löpande verksamheten
Årets resultat 12 883 7 919 4 288 677 690
Justering för avskrivningar o nedskrivning 15 873 16 200 16 500 17 000 17 500
Justering för gjorda avsättningar 0 0 0 0 0
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 28 756 24 119 20 788 17 677 18 190
Ökning av kortfristiga fordringar -7 743 0 0 0 0
Ökning av varulager -199 0 0 0 0
Ökning av kortfristiga skulder 2 894 0 0 0 0
Kassaflöde från den löpande verks 23 708 24 119 20 788 17 677 18 190

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar 0 0 0 0 0
Investeringar i materiella tillgångar -27 873 -40 000 -18 000 -18 000 - 18000
Försäljning av materiella tillgångar 267 0 0 0 0
Förv av materiell anläggn tillgång 0 0 0 0 0
Nedskr/utr av materiella anläggn tillg 305
Kassaflöde från investeringsverks -27 301 -40 000 -18 000 -18 000 --18 000

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 0 0 0 0 0
Amortering av skuld -30 000 0 0 0 0
Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Minskning av långfristiga fordringar 267 0 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverks -29 733 0 0 0 0

Årets kassaflöde -33 326 -15 881 2 788 -323 190
Likvida medel vid årets början 69 189 35 863 19 982 22 770 22 447
Likvida medel vid årets slut 35 863 19 982 22 770 22 447 22 637

BALANSRÄKNING Bokslut Budget Kommunstyrelsens förslag
Budget Plan

2016 2017 2018 2019 2020
Tillgångar
Anläggningstillgångar 224334 216000 221463 241500 245000
Omsättningstillgångar 72659 89000 89 000 89548 86148
Summa tillgångar 296993 305000 310463 331048 331148

Eget kapital, avsättningar o skulder
Eget kapital vid årets ingång 176528 189411 198083 202371 203048
Årets resultat 12883 8672 4288 677 690
Avsättningar 3482 3300 3300 3300 3300
Långfristiga skulder 10000 10000 10000 30000 30000
Kortfristiga skulder 94100 93617 94792 94700 94110
Summa eget kaptial, avs och skulder 296993 305000 310463 331048 331148
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BILAGA 5

BALANSRÄKNING 2018-2020 

FINANSIERINGSANALYS Bokslut Prognos Kommunstyrelsens förslag
Tkr Budget Plan 

2016 2017 2018 2019 2020
Den löpande verksamheten
Årets resultat 12 883 7 919 4 288 677 690
Justering för avskrivningar o nedskrivning 15 873 16 200 16 500 17 000 17 500
Justering för gjorda avsättningar 0 0 0 0 0
Medel från verksamheten före 
förändring av rörelsekapital 28 756 24 119 20 788 17 677 18 190
Ökning av kortfristiga fordringar -7 743 0 0 0 0
Ökning av varulager -199 0 0 0 0
Ökning av kortfristiga skulder 2 894 0 0 0 0
Kassaflöde från den löpande verks 23 708 24 119 20 788 17 677 18 190

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella tillgångar 0 0 0 0 0
Investeringar i materiella tillgångar -27 873 -40 000 -18 000 -18 000 - 18000
Försäljning av materiella tillgångar 267 0 0 0 0
Förv av materiell anläggn tillgång 0 0 0 0 0
Nedskr/utr av materiella anläggn tillg 305
Kassaflöde från investeringsverks -27 301 -40 000 -18 000 -18 000 --18 000

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån 0 0 0 0 0
Amortering av skuld -30 000 0 0 0 0
Ökning av långfristiga fordringar 0 0 0 0 0
Minskning av långfristiga fordringar 267 0 0 0 0
Kassaflöde från finansieringsverks -29 733 0 0 0 0

Årets kassaflöde -33 326 -15 881 2 788 -323 190
Likvida medel vid årets början 69 189 35 863 19 982 22 770 22 447
Likvida medel vid årets slut 35 863 19 982 22 770 22 447 22 637

BALANSRÄKNING Bokslut Budget Kommunstyrelsens förslag
Budget Plan

2016 2017 2018 2019 2020
Tillgångar
Anläggningstillgångar 224334 216000 221463 241500 245000
Omsättningstillgångar 72659 89000 89 000 89548 86148
Summa tillgångar 296993 305000 310463 331048 331148

Eget kapital, avsättningar o skulder
Eget kapital vid årets ingång 176528 189411 198083 202371 203048
Årets resultat 12883 8672 4288 677 690
Avsättningar 3482 3300 3300 3300 3300
Långfristiga skulder 10000 10000 10000 30000 30000
Kortfristiga skulder 94100 93617 94792 94700 94110
Summa eget kaptial, avs och skulder 296993 305000 310463 331048 331148
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Nämnd/Utskott/tkr Budget Plan
2018 2019 2020

Kommunstyrelsen       
IT-utrustning 525 75 75 
Programlicenser 500 300 300 
Bredband 2000 2000 2000 
IT UPSar till reservkraft 200 0 0 
Utredning kapacitetshöjning  500 0 0 

Delsumma 3725 2375 2375 
  

Tillväxt   
Offentliga rummet/Parkutveckling 400 400 400 
Delsumma 400 400 400

  
Samhällsbyggnad - allmänna utskottet

  
  

*skattefinansierad verksamhet
  

  
Klumpanslag Samhällsbyggnad 700 700 700 
Edfastgården, fönsterbyte 300 0 0 
Edfastgården byte ventilaton Hus A, B 0 1400 0 
Edfastgården takbyte hus C 0 700 0 
Ombyggnation Brandstation Ånäset omklädning belysning 400 

 
0 

Centrumhuset byte stora fönsterpart, balkong 0 300 0 
Tundalsskolan Hus C takbyte baksidan 0 700 0 
Byte motorvärmarstolpar Jenningsskolan  100 0 0 
Belysning i förskoleklass och korridor Jenningsskolan 225 0 0 
Kapprum på Jenningsskolan 400 

 
0 

Ljudabsorbenter Tundalshallen. Arbetsmiljöverket 150 0 0 
Renovering av sporthall och intilligande omklädning 
Tundalshallen 0 1500 0 
Nya p-stolpar Mårsgården, ny elkabel grävs in 100 0 0 
Parkering Edfastgården anläggning samt stolpar 200 0 0 
Värmekabel i hängränna Jenningsskolan 100 0 0 
Motorvärmarplatser asfaltering mm Tundalsskolan 200 0 0 
Nybyskolan korridor, ljudtak, ljuddörrar, belysning mm 450 0 0 
Utredning Tundalsskolan, högstadiet, bibliotek mm 350 0 0 
Inkommande vatten, nya vattenledningar, Djäkneboda skola 350 0 0 
Bilar fastighet 1 st 170 170 170 
Räddningstjänsten fordon 300 300 0 
Bilar städverksamhet 2 st 325 0 0 
Entremattor för alla fastigheter i R-fors kommun 220 225 0 
Utredning förskolor/skolor södra kommundelen 0 350 0 
Delsumma 5040 6345 870

Barn- och utbildningsutskottet
  

  
Ram inom vilken utskottet svarar för prioritering 1200 1200 1200 
Utökad ram inventarier ny förskola 0 0 0 
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Delsumma bou 1200 1200 1200 
Ett-till-ett satsning

  
  

Ett-till-ett 1000 1000 1000 
Delsumma 2200 2200 2200 

  
  

Sociala utskottet
  

  
Ram inom vilken utskottet svarar för prioritering 800 800 800 
Digitala trygghetslarm, verksamhetssystem 600 200 0 
Taklyftar på äldreboenden 350 0 0 
Delsumma sou 1750 1000 800 
Summa maskiner och inventarier 13115 12320 6645 

Standardhöjande åtgärder i byggnader och       
anläggningar

  
  

Samhällsbyggnad - tekniska
  

  
  

  
  

Förskola R-fors avsättning ev nybyggnation 22000 22000   
Summa standardhöjande åtgärder 22000 22000

Samhällsbyggnad - tekniska
Affärsmässig verksamhet
Anläggarbussar 400 400
Kulvertera del av klockarbäcken 500 0
Markberedning ny återvinningscentral 0 500
Spolventiler vattenverket 0 500
Överklinten avloppsreningsverk 1000 1000 0 
Kålaboda vattenverk 0 1000   
Huvudvattenledning etapp 2 och 3 2500 0   
Delsumma affärsmässig verksamhet 4400 3400 0 
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Edfastgården byte ventilaton Hus A, B 0 1400 0 
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