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Kommunstyrelsens ordförande har ordet 
 

Vi summerar ännu ett intensivt och bra år inom Robertsfors kommun. Ett 

år som bland annat präglats av höstens val. Resultatet i riksdagsvalet och 

den nationella hanteringen av det skapade stor osäkerhet för kommunal 

sektor. En osäkerhet som till del kvarstår in i 2019 gällande statsbidrag 

och andra ekonomiska förutsättningar för sektorn men även för 

näringslivet och andra aktörer som vi samverkar med. I den 

kommunalekonomiska osäkerheten är det gott att vår kommun har ett 

relativt stabilt ekonomiskt utgångsläge för kommande år. Tillsammans äger vi ansvaret att genom 

rätt beslut och gemensamt ansvarstagande säkerställa att det fortsätter. 

 
Våra verksamheter visar på stark måluppfyllelse och god kvalitet. Vi jobbar även hårt med att 

utveckla verksamhet, attraktivitet och arbetsmiljö vilket ger resultat. Kommunen har fortsatt nöjda 

medarbetare, vilket tydligt framgår i medarbetarenkäten. Våra sjuktal minskar under året och vårt 

breda digitaliseringsarbete börjar steg för steg ge effekt. 

 
Det är viktigt för kompetensförsörjningen och skattekraften att vi får en fortsatt inflyttning, att det 

finns arbetstillfällen och bostäder i kommunen. Därför är det glädjande att vårt aktiva arbete med 

bostadsmarknaden ger resultat. Under året har vi fått en ökad bostadsrotation med tydlig priseffekt i 

tätort och fortsatt starkt i södra kommundelen. Den utvecklingen är viktig att bibehålla och vi 

kommer fortsätta arbetet med att skapa förutsättning för inflyttning och kompetensförsörjning. 

 
Våra företag i kommunen går bra, expanderar och anställer, vilket imponerar. Vi har även nya företag 

som söker sig till kommunen för nyetablering. Företagsklimatet har stärkts genom kommunens 

handslag med företagen; "en väg in", upphandling med lokala företagen i fokus, 

kompetensförsörjning i samverkan, infrastruktur med företagen i centrum och stärkta gemensamma 

forum för dialog har gett tydliga resultat. 

 
Vi är en samverkande kommun och en stor del av våra goda resultat är effekt av att vi är duktiga på 

att samverka kring individ, behov och tillsammans med andra bygga smarta strukturer. Både internt 

mellan våra verksamheter och tillsammans med andra myndigheter och organisationer. Att lokalt och 

regionalt se varandras roller, möjligheter och resurser kommer vara fortsatt avgörande för oss att 

gemensamt klara välfärdsuppdraget. Ett exempel på det är den starka samverkan kring 

arbetsmarknadsfrågor vi har. Under 2019 hittade två nya gemensamma nämnder med andra 

kommuner sina former gällande räddningstjänst och arbetsgivarfrågor. 

 
Vi är en av Sveriges tryggaste kommuner, både vad gäller självskattning och brottsstatistik. Vi ligger 

även nationellt i topp vad gäller medborgarnas förtroende och tillit för politik, förvaltning och 

verksamhet. I vår kommun känner sig elever, brukare, föräldrar, anhöriga, företagare och anställda 

sig sedda, hörda och respekterade. Det är en fantastisk styrka som ger oss stora möjligheter att 

fortsätta skapa Sveriges bästa kommun 

 

Patrik Nilsson (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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FAKTA OM ROBERTSFORS KOMMUN  

Fem år i sammandrag 

År 2014 2015 2016 2017 2018 

Antal kommuninvånare 6 724 6 771 6 784 6 784 6 762 

Kommunen 

Skatteintäkter och utjämningsbidrag 

 

387 411 

 

395 942 

 

409 909 

 

425 941 

 

432 418 

Resultat i % av skatter och utjämning 2,7 2,7 3,14 1,88 0,1 

Nettokostnader i % av skatter o utjämning 97,0 97,0 96,7 98,1 99,9 

Finansnetto, mkr 1,4 1,3 0,6 -0,1 -0,2 

Årets resultat, tkr 10 625 10 651 12 883 8 012 422 

Eget kapital, tkr 165 877 176 528 189 411 197 423 197 846 

Eget kapital, kr/kommuninvånare 24 669 26 071 27 920 29 101 29 258 

Låneskuld , tkr 60 000 60 000 40 000 10 000 10 000 

Låneskuld , kr/kommuninvånare 8 904 5 908 1 474 1 474 1 478 

Soliditet, % 53 57 64 62 60 

Soliditet, % inkl ansvarsförbindelse -8 -3 3 7 8 

Antalet tillsvidareanställda 617 627 679 685 652 

Antal årsarbetare inkl visstids- o 

timanställda 

 
658 

 
660 

 
717 

 
718 

 
760 

Löner o ersättningar, mkr 216 224 249 257 256 

 

 
 Skattesats  

 

År 2014 2015 2016 2017 2018 

Robertsfors kommun 23,10 23,10 23,15 23,15 23,15 

Västerbottens läns landsting 10,8 10,8 10,8 11,3 11,3 

Begravningsavgift 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

Medlemsavgift Svenska kyrkan 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

Totalt 35,35 35,35 35,40 35,90 35,90 

 

 Mandatfördelning  
 

År 2011-2014 2015-2018 2019-2022 

Socialdemokraterna 14 17 15 

Centerpartiet 9 8 10 

Vänsterpartiet 2 2 1 

Moderaterna 2 2 2 

Folkpartiet liberalerna 2 1 0 

Miljöpartiet de gröna 1 0 0 

Kristdemokraterna 1 1 1 

Sverigedemokraterna 0 0 2 

Majoritet Socialdemokraterna 31 31 31 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 

 

Styrning och uppföljning 
 

Styrmodell 

Robertsfors kommun använder mål- och 

ramstyrning 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. 

Inom respektive utskott görs en 

nedbrytning av de mål som fastställts av 

fullmäktige. Utskottens/styrelsens fastställs 

av kommunfullmäktige. Varje förvaltning 

tar fram ett verksamhetskort där utskottets 

mål bryts ned i aktiviteter som visar hur 

målen skall uppnås. 

Robertsfors kommun arbetar med fyra 

gemensamma perspektiv i hela 

organisationen: 

 Medborgare/kund 

 Hållbar utveckling och tillväxt 

 Ekonomi 

 Medarbetare 

 

 

 
Uppföljning 

Styrkorten följs upp vid två tillfällen, 

delårsrapport och årsredovisning. 

Dokumenterad ekonomisk uppföljning 

görs vid ytterligare ett tillfälle, ekonomi- 

rapport 1, april. Används vid styrning av 

verksamhet vid avvikelser. 

 

Steg Förklaring Dokument 

 
ANALYS 

Analys av 

omvärlden o den 

egna 

verksamheten 

Planerings- 

förutsättningar 

Utvärderingar 

Utredningar 

 

PLANERING 

Formulering/ 

översyn av mål o 

resursförd för att 

uppnå målen 

planering av 

verksamhet 

Vision, 

strategi, 

nyckelfaktorer, 

prioriterade 

fokusomr.Styr- 

och verksam- 

hetskort 

 

STYRNING 

Löpande 

hantering av avv 

från plan samt 

förbättringar 

Ekonomiska 

Månadsuppfölj 

Ekonomirapp 

Delårsbokslut 

Regler 
 

UPPFÖJNING 

Uppföljning av 

måluppfyllelse, 

resursåtgång och 

arbetssätt 

Årsredovisning 

Intern kontroll 
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Kommunfullmäktiges styrkort 2018 - 2019 
 

MEDBORGARE/KUND 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid Resultat 

Attraktiv 
kommun 
med hög 
livskvalitet 

Delaktiga 
medborgare 

NII (NöjdInflytandeIndex)1) Årligen NII 52 2019 50 

God kommunal 
service 

NMI (NöjdMedborgarIndex) 2) Årligen NMI 58 2019 59 

Attraktiv livsmiljö NRI (NöjdRegionIndex) 3) Årligen NRI 64 2019 63 

 Hälsa och 
välbefinnande 

Ohälsotalet Årligen OHT 35 2019 34.5 

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: Medborgarna 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 Resultat 

Ökad tillväxt Bra företagsklimat Svenskt Näringslivs ranking 
av lokalt företagsklimat 

Årligen Topp 100 2019 156 

Attraktiv kommun Befolkningsökning Årligen Ökning 2019 -0.3% 

Hållbar 
utveckling 

Hållbara 
konsumtions- 
mönster 

Tillgång till hållbar vatten- 
och sanitetsförvaltning 

Årligen Minskad 
differens 
vatten- 
leverans 

2019  

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

2019 Pågår 

 

EKONOMI 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid Resultat 

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 
Vid bra åtgärds- 
planer bättre 
resultat. Dock 
ej 1% 

0,1% 

Förbättrad 
finansiell styrka 

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

Aug 
Dec 

60% 2019 60% 

 Begränsa 
kostnads- 
utvecklingstakten 

% kostnadsökning i jmf med 
övriga kommuner i Sverige. 

Aug 
Dec 

Under 8% Varje år 3,4% 

 

MEDARBETARE 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid Resultat 

Attraktiv 
arbetsgivare 

God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen 5,5 2019 7,1% 

Attraktiv 
arbetsplats 

NMI (NöjdMedarbetarIndex) Årligen 5,2 Varje år  

Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal Årligen 100% Varje år  
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OMVÄRLD OCH BEFOLKNING 

 

Omvärldsanalysen har till uppgift att 

spegla hur yttre omständigheter påverkar 

eller kan påverka Robertsfors kommun. 

Faktorer som påverkar är bland annat 

reformer beslutade av riksdagen och andra 

statliga myndigheter, konjunkturpåverkan, 

demografiska förändringar, inflations- och 

löneutveckling på arbetsmarknaden samt 

ränteläge. 

 

Den internationella ekonomin 

De flesta bedömare räknar med lägre 

global BNP-tillväxt kommande år. En 

inbromsning i några betydelsefulla 

ekonomier, som USA, Kina och Tyskland 

är högst trolig 2019, vilket kommer att ge 

tydligt avtryck i global BNP och världs- 

handel. En sådan försvagning understödjs i 

nuläget av ledande indikatorer för 

tillverkningsindustrin i flertalet regioner. 

Frågan i nuläget för världsekonomin är 

därmed snarast hur snabb och lång 

konjunkturnedgången blir. 

På vissa håll beror den förestående 

inbromsningen i konjunkturen på att 

efterfrågetillväxten bromsas av 

utbudsrestriktioner. 

 

Politiska kriser, hastiga omslag i 

förväntningar på t ex tillväxten i USA eller 

motgångar i den europeiska 

återhämtningen kan snabbt förändra 

förutsättningarna. 

 

Den svenska ekonomin 

Att den svenska ekonomin har passerat 

toppen framgår som ett faktum. Därmed 

skrivs prognosen för global BNP-tillväxt 

ner, vilket innebär en svagare ökning av 

svensk export kommande år. På 

hemmaplan tycks byggboomen vara över 

och prognosen är att bostadsbyggandet 

minskar under hela 2019. Den starka 

utvecklingen på den svenska 

arbetsmarknaden kommer därmed att 

brytas, med minskad sysselsättning och 

stigande arbetslöshet som följd. 

Avkylningen av arbetsmarknaden ligger 

dock en bit bort (2020) 

 

Det är viktigt att betona att konjunkturläget 

i Sverige ännu är starkt och att avståndet 

till lågkonjunktur är ganska långt. I 

beräkningarna antas att inte någon 

lågkonjunktur inträffar 2019-2022, rådande 

högkonjunktur följs av ”normal- 

konjunktur”. 

 

Räntorna har fortsatt att vara låga i 

Sverige. Referensräntan ligger idag på - 

0,50%. Prognosen är att räntan kommer 

att ligga kvar eller höjas marginellt under 

2019. 

 

Kommunsektorn 

Kommunsektorns totala resultat för 2018 

är positiv. Men resultaten är betydligt 

sämre än 2017. Endast en tredjedel av 

kommunsektorn klarar målet som satts för 

”god ekonomisk hushållning” (Två procent 

av skatter och generella statsbidrag) 

Orsaken är att skatteintäkterna inte ökat i 

samma utsträckning som tidigare medan 

nettokostnaderna fortsatt att öka. 

Verksamheterna i kommunerna har gått 

med underskott, men överskotten i 

finansnettot har räddat resultatet. 

 

Investeringarna har ökat kraftigt på grund 

av demografin men också för att lokalerna 

är slitna och behöver åtgärdas. 

 

Den förhållandevis höga tillväxten i den 

svenska ekonomin, med en snabb ökning 

av antalet arbetade timmar, har gett bra 

skjuts åt skatteunderlaget i reala termer de 

senaste åren. Den utvecklingen mattas nu 

av och väntas återgå till normalläge. 

 

Kommunsektorn står inför stora 

verksamhetsmässiga och ekonomiska 

utmaningar framledes. Utvecklingen går in 

i ett skede som innebär att kostnaderna för 

demografin ökar snabbare än skatte- 

intäkterna. Detta kräver ett nytt synsätt på 

kommunal välfärd och en rad åtgärder från 

kommunerna. 
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Arbetslöshet 

Antalet arbetslösa i riket uppgick vid 2018 

års utgång till 6,3% vilket är lägre i 

jämförelse med december 2017 (6,7 %) 

Arbetslösheten i kommunen var vid årets 

slut 5,3 %. (6,6) Det är en minskning med 

1,3% procent. 

 

NÅGRA GRUNDLÄGGANDE 

FÖRUTSÄTTNINGAR 

Befolkning 

Antalet invånare och demografin ger de 

mest grundläggande förutsättningarna för 

kommunens finansiering och verksamhet. 

Befolkningen har ökat, under de senaste 

fem åren, med 38 invånare (förändring). 

Detta är ett trendbrott, vilket är mycket 

positivt för kommunen. Två av de fem 

senaste åren har befolkningen ökat. 

Födelseunderskottet uppgår till 7 stycken. 

Flyttningsnettot har medfört att antalet 

invånare minskat med 9 stycken. (SCB) 

 

 

 
 

Tabell 1 Befolkningsförändring 2014 – 2018 
 

BEFOLKNINGSUTVECKLING 

Den 31 dec Antal 

invånare 

Förändring 

2014 6 724 -14 

2015 6 771 +47 

2016 6 784 +13 

2017 6 784 0 

2018 6 762 -22 

 

 

Antalet individer i åldersgrupperna som 

omfattas av kommunens dominerande 

verksamheter barnomsorg/utbildning och 

äldreomsorg samt åldersgruppen övriga 

har utvecklats på följande sätt. 

 

Källa SCB 

 

Tabell 2. Demografisk utveckling 2013 – 2017. 

 
DEMOGRAFISK UTVECKLING 

Ålder 

År 0-19 

 
 

20-64 

 
 

65-79 

 
 

80- 

 
Summa 

2013 1851 3268 1175 444 6738 

2014 1825 3241 1219 439 6724 

2015 1876 3220 1237 438 6771 

2016 1900 3186 1264 434 6784 

2017 1909 3165 1284 426 6784 

Förändring fem år +58 -103 +109 -18 46 

 
(Inga nya siffror för 2018 finns tillgängliga) 

 

Förvärvsarbete och sammanräknad 

förvärvsinkomst 

Antalet förvärvsarbetande har under de 

senaste fem åren, som statistik nu finns 

tillgänglig, utvecklats på det sätt som 

framgår av tabell 3. Andelen förvärvs- 

arbetande som bor och arbetar i kommunen 

har minskat med 76 personer under 

 
femårsperioden. Utpendlingen har ökat 

med 32 personer under samma period. 
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Nettopendlingen har ökat med 17 personer 

i jämförelse med 2013. Trenden visar ändå 

att fler bor och arbetar i kommunen än 

föregående års 5-årsjämförelse. 

 
Trots hög andel förvärvsarbetande är 

medelinkomsten lägre än genomsnittet i 

länet. 
 

Tabell 3. Antal förvärvsarbetande och pendlare 2013 – 2017. 

 

ANTAL FÖRVÄRVSARBETANDE 

 2017 2016 2015 2014 2013 

Inpendling 397 384 370 381 382 

Utpendling 1326 1329 1302 1265 1294 

Netto 929 945 932 884 912 

Bor o arbetar i kommunen 2 000 1971 1994 2103 2076 

 

Statliga finansieringsbidrag 
 

Beroendet av statens finansieringsbidrag 

och utjämningssystemet fortsätter att vara 

stort. De generella statliga finansierings- 

stöden svarar 2018 för 29 procent (28 

procent 2017) och kommunalskatten för 71 

procent av den generella finansieringen. 

Andelen har under de senaste fem åren 

pendlat mellan 28 och 35 procent. 
 

Tabell 4. Generella intäkter 2014- 2018 

 
Generella intäkter 

Mkr 

År 

2018 

 
2017 

 
2016 

 
2015 

 
2014 

Kommunalskatt 307 522 307 851 294 054 279 221 269 044 

Inkomstutjämningsbidrag 85 954 80 067 79 016 75 114 73 048 

Strukturbidrag 2 599 2 597 2 590 3 269 3 273 

Kostnadsutjämningsbidrag 21 967 22 331 21 740 25 785 29 493 

Avgift för LSS-utjämning -5 648 -5 493 -4 240 -1 485 -1 288 

Införandebidrag 0 0 0 0 0 

Fastighetsavgift 14 984 13 981 13 554 13 504 12 278 

Regleringsavgift/bidrag 1 070 -66 -232 -260 1 563 

Generella bidrag från staten 3 970 4 673 3 427 794 0 

Summa 432 419 425 941 409 909 395 942 387 411 

 

Händelser av väsentlig betydelse 
 

Under året har beslut tagits som kan anses 

vara av väsentlig betydelse: 

 

 Inflyttning i nya hyreshuset 

 

 Beslut att SBO får överta och 
investera i hyreshus i Ånäset 

 

 Förslag att exploatera Prästberget i 

Bygdeå för bostäder 

 

 
 Avveckling av alla HVB-hem för 

ensamkommande under året 

 

 Beslut att godkänna 

vindkraftsetablering vid Lantvallen 
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EKONOMISKT RESULTAT 

JÄMFÖRELSE MED FÖREGÅENDE ÅR 
 

Årets resultat för koncernen är ett över- 

skott med 75 tkr . Detta är 8 761 tkr sämre 

än förra året. 

Av årets resultat kan plus 422 tkr hänföras 

till kommunens verksamhet och minus 350 

tkr till Robertsfors Bostäder. Stiftelsen 

Sikeå hamn redovisar ett resultat på plus 3 

tkr. 

 

Kommunens resultat motsvarar inte 

kommunfullmäktiges mål på ett överskott 

med 1 procent av skatteintäkter och 

generella statsbidrag. Den största 

avvikelsen har uppstått inom sociala 

utskottets verksamhetsområde. 

 

Robertsfors Bostäder uppvisar ett 

underskott på 350 tkr vilket är 1 180 tkr 

sämre än föregående år. I allt väsentligt 

avser den stora förändringen mellan åren 

genomförda stora underhållskostnader som 

delvis beslutats tidigare men genomförts 

under 2018. Sist i Årsredovisningen 

redovisas mer utförligt RoBos resultat. 

Nedanstående analys avser koncernen. 

 

Verksamhetens intäkter har minskat med 

12 977 tkr i jämförelse med 2017. I allt 

väsentligt står minskade bidrag för 

skillnaden, 15 475 tkr. Taxor och avgifter 

har ökat med 2 210 tkr och hyror och 

arrenden ökat med 502 tkr. 

 

Verksamhetens kostnader har ökat med 

2 405 tkr. I jämförelse med förra årens 

ökning så har kostnadsökningen minskat 

väsentligt. Av 2018 års kostnadsökning 

svarar köp av huvudverksamhet för 

6 641tkr. Det är främst interkommunala 

ersättningar som ökat. Personalrelaterade 

kostnader har minskat med 2 892 tkr. 

Förklaringen till den totalt minskade 

lönekostnaden beror på att i stort sett hela 

ensamkommandeverksamheten avvecklats 

under 2018. Där har ca 30 personer 

omplacerats eller gått till andra jobb. 

Kostnaden för löner är högre inom vissa 

områden, vilket beskrivs i sektorernas 

verksamhetsberättelser. 

 

Statens satsningar på förstelärare och 

lärarlyft påverkar också ökningen inom 

barn och utbildning. Den löneökningen 

neutraliseras med bidrag från staten till 

dessa satsningar. 

Pensionskostnaderna är 972 tkr högre i 

jämförelse med föregående år. Fler har gått 

i pension, även förtroendevalda som 

arbetat länge, vilket påverkar 

utbetalningarna under året. 

 

Kostnaden för bränsle, energi och vatten 

och lämnade bidrag är i stort oförändrade i 

jämförelse med 2017. Övriga kostnader har 

minskat med 2 287 tkr. 

 

Inga Jämförelsestörande poster har 

påverkat resultatet detta år. 

 

Avskrivningarna är oförändrade och 

uppgår till 17 282 tkr. Avskrivningarna är 

lägre de tre senaste åren på grund av 

förändring till komponentavskrivning. 

Avskrivningarna enligt plan för byggnader 

och anläggningar har minskat med 379 tkr 

och ligger på nivån 11 773 tkr. 

Avskrivningarna för maskiner och 

inventarier har ökat med 444 tkr och ligger 

på 5 485 tkr. 

 

Investeringarna har ökat de senaste fem 

åren och ligger på en hög nivå i 

förhållande till riktlinjerna, lika med 

kostnaden för avskrivningar. 

 

Under 2018 har kostnaden för 

investeringar uppgått till 35 629 tkr. 
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Verksamhetens nettokostnad har under 

året ökat med 15 447 tkr, vilket är en 

mindre ökning än tidigare år. I allt 

väsentlig är en stor del minskad 

nettokostnad för ensamkommande barn. En 

mer detaljerad beskrivning av 

nettokostnaderna finns under stycket 

”Jämförelse nettokostnader”. 

 

Skatteintäkterna, de generella stats- 

bidragen och utjämningsbidragen har 
ökat med 6 477 tkr. Skatteintäkterna har 

minskat med 329 tkr. 

 

De generella statsbidragen har ökat med 

6 806 tkr. Inkomstutjämningsbidraget står 

för en ökning på 5 887 tkr och fastighets- 

avgiften plus 1 003 tkr. 

 

Kostnadsutjämningen har minskat med 364 

tkr. Det extra generella bidraget till 

flyktingverksamheten uppgår till 3 970 tkr, 

vilket är 703 tkr mindre än 2017. 

 

Finansnettot 

 

Finansnettot har fortsatt att minska i 

jämförelse med tidigare år. Minskningen 

uppgår till 210 tkr. 

Det förklaras av fortsatt låga räntor samt en 

liten långfristig upplåning. 

32893 
35629 

27873 

22509 

16775 
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JÄMFÖRELSE MED BUDGET 

(Robertsfors kommun) 

Resultatmålet enligt den av kommun- 

fullmäktige fastställda resultatbudgeten, 

efter tilläggsbudgeteringar för 2018, var ett 

positivt resultat på 4 288 tkr. Resultatmålet 

uppnåddes inte utan stannade på ett plus på 

422 tkr. 

Det är 3 866 tkr sämre än resultatmålet. I 

allt väsentligt beror det på underskott i 

verksamheterna med 6 416 tkr och 

överskott inom finansiella kostnader. 

 

Budgetuppföljning/prognos under året 

för verksamheter inom kommun- 
styrelsens ram (tabell nedan) 

Budgetuppföljningen pekade i maj 2018 

(ekonomirapport 1) på en negativ budget- 

avvikelse på -2 586 tkr för verksamheterna 

inom kommunstyrelsens ram. De största 

underskotten prognostiserades inom 

ordinärt boende, barn och familj samt 

fastighet/lokalvård. För hela kommunen 

prognostiserades ett överskott på 2 921 tkr. 

 

I delårsbokslutet för årets åtta första 

månader – som behandlades av kommun- 

styrelsen vid dess sammanträde den 25 

september – prognostiserades negativt 

resultat för kommunstyrelsens 

verksamheter på -6 308 tkr. För hela 

kommunen var prognosen ett underskott 

med – 608 tkr. 

 

Beträffande det slutliga utfallet mot 

kommunens resultatbudget görs följande 

analys: Verksamhetens nettokostnader 

avviker stort jämfört med budget för 

verksamheter inom kommunstyrelsen, 

övrigt med 3120 tkr. Orsakerna är 

 högre kostnader för införande av 

nytt HR system, totalt 1 946 tkr. 

1 000 tkr avser ökade löne- 

kostnader under uppbyggnadstiden 

samt resterande del programvaror 

och utbildningskostnader. 

 högre kostnader inom bredbands- 

nätet samt ökade kostnader för 

politisk verksamhet, främst på 

grund av valår 2018 

 

Verksamheter inom sociala utskottets 

ansvarsområde visar på ett underskott på 

totalt 7 142 tkr. 

 Främst inom området för ordinärt 

boende 3 101 tkr, särskilt boende - 

4 166 tkr och insatser för barn och 

familj -1 818 tkr 

 Inom funktionshindrade redovisas 

ett överskott på 1 943 tkr 

 

 

VERKSAMHET 

 

Budget 

Progn Progn Boksl 

Avv Avv Avv 

Ek 1 Delår Boksl 

Politisk verksamhet 3 221 -50 -50 -293 

Kommunledning mm 19 114 -400 -900 -2 827 

Kollektivtrafik 6 356 400 443 606 

Bredband (affärsmässig 

verksamhet) 
-96 0 0 -175 

Tillväxt 17 030 0 0 234 

Förskola 41 215 -314 -2 641 -2 779 

Grundskola 88 880 -452 592 303 

Lärcentrum 36 327 2 155 3 452 4 742 

Särskola 4 416 -350 -225 80 

Kultur inom bou 1 660 0 0 -5 

Ins för ordinärt boende 49 177 -1 500 -2 000 -3 101 

Ins för särskilt boende 71 873 -400 -3 250 -4 166 

Ins funktionshindrade 30 919 1 600 2 300 1 943 

Ins för barn o familj 16 332 -1900 -2 000 -1 818 

Ins för flyktingar och 

invandrare 
0 0 0 1 189 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 2 390 -300 -500 -541 

Tillsyn miljö o Bygg 2 946 0 0 530 

Fastighet/städ -21 212 -600 -520 636 

Gator/VA/avfall/Park 6 400 -500 400 23 

Räddningstjänst 5 666 0 0 -254 

Måltidsverksamhet 13 412 -75 -275 -910 

SHB kontor/bilpool 2 427 100 50 167 

Summa 

kommunstyrelsen 

 

 
398 453 

 

 
-2 586 

 
 

-6 308 

 

 
-6 416 
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Totalt för verksamheterna inom barn- och 

utbildnings ansvarsområden är resultatet 

plus 2 341 tkr 

 Överskott inom lärcentrum på 

4 742 tkr 

 Underskott med 2 779 tkr inom 

förskolan 

 Övriga verksamheter plusresultat 

 

Inom samhällsbyggnads verksamhets- 

områden redovisas ett totalt överskott med 

257 tkr. 

 Störst underskott inom färdtjänst på 

541 tkr och måltidsverksamheten 

910 tkr 

 Störst överskott redovisar 
kollektivtrafik och fastighet/städ 

 

Förutom de avvikelser mot tilldelad 

nettoram på minus 6 416 tkr som 

utskottsvis kommenteras i avsnittet 

”Verksamhetsberättelser” har överskott 

mot budget redovisats för avskrivningar 

och finansnettot. 

 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämningsbidrag avviker med minus 289 

tkr. Skatteintäkterna är 11 266 tkr mindre 

än budget medan generella statsbidragen är 

10 977 högre än budget. Det generella 

statsbidraget till flyktingverksamhet 

uppgår till 3 970. Ett extra stöd till 

asylsökande erhölls med ca 300 tkr. 

 

Finansnettot lämnar ett överskott mot 

budgeterat utrymme med 910 tkr. 

Det förklaras av att räntenivån på 

långfristig upplåning fortfarande ligger på 

låg nivå, samt att låneskulden endast 

uppgår till 10 000 tkr vid årets slut. 

Kommunens driftredovisning i 

sammandrag 

Kommunfullmäktiges styrning sker bland 

annat genom beloppsmässiga nettoramar 

av skattemedel till styrelse/nämnder. 

Kommunstyrelsens fastställer fördelningen 

per verksamhetsrad till de olika utskotten. 

Vid ramtilldelningen till styrelser/utskott 

exkluderas kalkylerad kapitalkostnad. 

Omfattningen av kalkylerad kapitalkostnad 

bestäms av investeringsvolymen, vilken i 

sin tur fastställs av kommunfullmäktige. 

Att den kalkylerade kapitalkostnaden är en 

intern transaktion som i begränsad grad är 

påverkbar av styrelse/utskott motiverar att 

posten inte ingår i nettoramen. Detta 

förklarar att kalkylerad kapitalkostnad 

exkluderas i den här sammanställningen 

över driftredovisningen. 



15  

Tabell 6 Driftredovisning 2018 och budgetutfall 
 

 

 

DRIFTSREDOVISNING OCH BUDGETUTFALL 
(exkl kalkylerade 
kapitalkostnader) 

Nämnd 

Tkr 

Driftintäkter 

Redovisning 

  
Budgetav 

Driftkostnader 

Redovisning Budgetavv 

Nettodriftkostn 

Redovisning Budgetavv 

Kommunrevisorer 0 0 -540 20 -540 20 

Kommunstyrelsen     

mm 3 818 2 996 -29 282 -6 116 -25 464 -3 120 

-tillväxtutskott/U & I 13 243 10 588 -29 957 -10 354 -16 714 234 

-allmänna utskottet 95 495 2 122 -113 623 -1 865 -18 128 257 

-barn och utbildning 18 741 7 088 -188 898 -4 747 -170 157 2 341 

-sociala utskott 32 376 6 087 -207 819 -13 229 -175 443 -7 142 

Jävsnämnden 0 0 -25 12 -25 12 

Överförmyndare 0 0 -646 23 -646 23 

Nettokostnad utöver     

driftkostnader ovan     

mm 0 0 -10 202 1 371 -10 202 1 371 

Avskrivningar 0 0 -15 998 502 -15 998 502 

Flykting (i soc 2017) 18 876 17 758 -17 687 -16 569 1 189 1 189 

Bredband 2 324 22 -2 403 -197 -79 -175 

SUMMA 184 873 46 661 -617 080 -51 149 -432 207 -4 488 
 

Nettodriftkostnaden visar en budget- 

avvikelse på minus 4 488 tkr. 

De största avvikelserna finns inom 

sociala utskottets verksamhetsansvar på 

totalt 7 142 tkr: 

 Insatser i särskilt boende överskrids 
budget med -4 166 tkr 

 insatser i ordinärt boende med - 
3 101 tkr. 

 Underskott barn och familj -1 818 
tkr 

 Överskott funktionshindrade 1 943 

tkr 

Kostnaderna beror bland annat på stärkt 

bemanning och riktade insatser för 

arbetsmiljöarbete vid demens- 

avdelningarna. Heltidsresan samt extra 

kostnader för sommaravtal för att lösa 

bristen på sjuksköterskor har också bidragit 

till högre kostnader. 

Inom kommunstyrelsen, övrigt är 

avvikelsen – 3 120 tkr Det beror främst på 

fortsatt extra personalkostnader under 

införande av nytt HR-system. 

Allmänna utskottet visar ett plusresultat 

mot budget på 257 tkr. 

 Färdtjänst står för största 

avvikelsen på - 541 tkr, där 

kostnaderna för främst riksfärd- 

tjänst gjort att resorna blivit 

betydligt dyrare. 

 Måltidsverksamheten visar ett 

underskott på 910 tkr, främst på 

grund av ökade livsmedels- 

kostnader. 

 Överskott inom kollektivtrafik och 
fastighet/städ med totalt 1 242 tkr 

Barn- och utbildnings ansvarsområde 

visar ett överskott på totalt 2 341 tkr. 

 Inom förskolan har kostnaderna 
överskridit budget med 2 779 tkr. 

 Underskottet orsakas av volym- 

ökningar samt fler barn med 

särskilda behov. Högre kostnad för 

IKE då fler barn går i förskola i 

annan kommun. 

 Ett stort överskott redovisas inom 

lärcentrum. Överskottet på 4 742 
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tkr förklaras av lägre kostnad för 

IKE och skolskjuts än budgeterat. 

Efter omläggning till komponent- 

avskrivning av kommunens tillgångar 

fortsätter kostnaderna för avskrivning att 

vara lägre även för 2018. 
 

Tabell 7 Driftredovisning 2018 jämfört med föregående år. 

DRIFTSREDOVISNING 
(exkl kalkylerade kapitalkostnader) 

Nämnd 

Tkr 

Driftintäkter 

2018 2017 

Driftkostnader 

2018 

 
2017 

Nettodriftkostn 

2018 

 
2017 

Kommunrevisorer 0 0 -540 -531 -540 -531 

Kommunstyrelsen 3 818 2 225 -29 282 -27 010 -25 464 -24 785 

-Tillväxtutskottet 13 243 10 368 -29 957 -27 143 -16 714 -16 775 

-Allmänna utskottet 95 495 91 523 -113 623 -110 290 -18 128 -18 767 

-Barn- och utbildning 18 741 15 762 -188 898 -180 360 -170 157 -164 598 

-Sociala utskottet 32 376 72 522 -207 819 -237 056 -175 443 -164 534 

Jävsnämnd 0 0 -25 -20 -25 -20 

Överförmyndare 0 22 -646 -706 -646 -684 

Nettokostn utöver      

driftkostn ovan mm 0 0 -10 202 -11 270 -10 202 -11 270 

Avskrivningar 0 0 -15 998 -16 044 -15 998 -16 044 

Flykting (ingick i sou 17) 18 876 - -17 687 - 1 189 - 

Bredband 2 324 2 241 -2 403 -2 262 -79 -201 

SUMMA 184 873 194 663 -617 080 -612 692 -432 207 -418 029 

 

Nettodriftkostnaderna i jämförelse med 

föregående år ökar med 14 178 tkr. 

Främsta orsakerna att nettokostnaderna 

ökat beror på minskade intäkter i 

jämförelse med 2017. Lägre och färre 

projektintäkter är orsaken till detta. Den 

största kostnadsökningen uppkommer 

inom köp av huvudverksamhet med 6 641 

tkr. Köp av platser inom barn och familj 

samt interkommunala kostnader är största 

orsaken till ökningen, samt högre 

pensionskostnader. 

Under 2018 har verksamheten för ensam- 

kommande barn fortsatt att minska och alla 

HVB hem har avvecklats. Endast två 

personer finns kvar och som inordnats 

under IFOs verksamhet. Under 2018 har 

endast två ensamkommande kommit till 

kommunen. Personalmässigt har det 

inneburit att ett 30-tal anställda har slutat 

eller fått arbete inom annan verksamhet i 

kommunen. Det innebär att personal- 

kostnaderna minskat i kommunen. 

Inom kommunstyrelsen, övrigt, har 

nettodriftkostnaderna ökat. Orsaken till 

detta är främst relaterade till införandet av 

nytt HR system. Fler arbetade timmar samt 

genomförda utbildningar av nya 

programvaror. 

 

Nettokostnaden inom förskola inkl 

pedagogisk omsorg har ökat med 3,4% i 

jämförelse med föregående år. Det 

förklaras framför allt av kostnadsökning 

inom förskolan och Lärcentrum. (IKE 

gymnasieelever) samt årlig löneöversyn. 

 

Inom sociala utskottets ansvarsområde har 

nettodriftskostnaderna ökat med 6,4% i 

jämförelse med 2017. I allt väsentligt beror 

det på stärkt bemanning och riktade 

insatser för arbetsmiljöarbete specifikt 

gällande demensavdelningarna. Även 

kortidsboendet Gläntan visar ett stort 

underskott. Snabbare utskrivningar från 

slutenvården medför en större belastning 

på kortids. En utökning av nattpersonal har 

också verkställts. 
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För mer information kring driftredo- 

visningen hänvisas till avsnittet 

”Verksamhetsberättelser” där varje 

verksamhet mer ingående beskrivs. 
 

Jämförelse mellan nettokostnader per rapportperiod 

Nedanstående tabell visar nettokostnader 

för femårsperioden 2014-2018. 

Nettokostnaderna ökade inte så mycket 

fram till och med 2013. Därefter har de 

fortsatt att öka kraftigt, framför allt från 

2014 och framåt. 

Nettodriftkostnaderna ökade med 12, 5 

miljoner kronor under 2016 jämfört med 

2015. Bruttolönerna ökade med 26,3 

miljoner under 2016. 

Riktade statsbidrag, t ex till lågstadie- 

satsning, lärarlönelyft mm påverkar netto- 

kostnaderna i positiv riktning. 

 

Utökad verksamhet för ensamkommande 

under 2016 har medfört att fler har anställts 

i verksamheten. Lönekostnaden täcks med 

bidrag från Migrationsverket. 

Under 2017 har rapportperioden ändrats så 

delårsbokslutet görs efter åtta månader. 

Med anledning av det blir nettokostnaderna 

väldigt höga första perioden 2017. Totalt 

har dock nettokostnaderna ökat med 21,6 

miljoner i jämförelse med 2016. 

 
Nettokostnaderna har inte ökat i samma 

utsträckning mellan 2017 och 2018, vilket i 

allt väsentligt beror på avvecklingen av 

HVB hem. 

 

 
 

Nettokostnader per rapportperiod 
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Jämförelse av Åres resultat, rullande 12-månadersutfall 
 

Nedanstående tabell visar årets resultat 

mellan rullande 12-månadersutfall. Från 

2009 har kommunen haft ett plusresultat 

räknat på helår. 

Återbetalning av avtalsgruppsjukförsäkring 

påverkar resultatet positivt både 2012, 

2013 och 2015. Skatteintäkterna ökade 

2012 då den beslutade skattehöjningen på 

50 öre trädde i kraft vilket påverkade 2012 

och 2013 års resultat. 

2014 års goda resultat beror till stor del på 

det nya utjämningssystemet som gett 

Robertsfors kommun betydligt högre 

skatteintäkter. (utjämning) 

För helåret 2015 påverkar återbetalningen 

av AFA-pengar på 3,7 mkr resultatet 

positivt samt goda resultat i många 

verksamheter. 

Förutom ett budgeterat resultat på plus 4,1 

miljoner kronor har det generella bidraget 

till flyktingverksamhet på 3,4 miljoner 

påverkat resultatet positivt för 2016. 

 

För 2017 har delårsbokslutet ändrats till att 

omfatta åtta månader i stället för sex. Det 

innebär att semesterlöneskulden är lägre i 

jämförelse med delårsbokslut efter sex 

månader. Vid årets slut regleras skulden 

och resultatet hamnar på en prognostiserad 

nivå. Tillskottet till flyktingverksamhet har 

även detta år bidragit till överskottet. 

Avskrivningarna minskar även detta år på 

grund av ändring till komponent- 

avskrivning. 

 

Resultatet för 2018 visar ett litet överskott. 

Avvikelsen mot budget är drygt 4,0 

miljoner. Verksamheterna inom sociala 

utskottets ansvarsområde visar på stora 

underskott och är största orsaken till under- 

skottet mot budget. 
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Investeringarna och deras finansiering. 
Årets nettoinvesteringar för koncernen 

uppgår till 35,6 miljoner kronor. Av dessa 
svarar kommunen för hela investerings- 

 
kostnaden. För 2018 är investeringarna 2,7 

miljoner högre än 2017. 

 

Tabell 8 Nettoinvesteringar 2018 i 

jämförelse med föregående år. 

Verksamhet Koncernen Kommunen 

 
Mkr 2018 2017 2018 2017 

Industrilokaler 0 0 0 0 

Bostäder o kommersiella lokaler -0,2 -4,0 -0,2 -4,0 

Gator, vatten, avlopp, avfall --3 894 -7,3 -3 9 -7,3 

It-infrastruktur --19 625 -8,8 -19 6 -8,8 

Utbildning -8 152 -9,1 -8,2 -9,1 

Äldreomsorg -1 468 -2,2 -1,5 -2,2 

Räddningstjänst -1 450 0,1 -1 4 0,1 

Fritid 0,1 0 0,1 0 

Övrigt -0,8 -1,4 -0,8 -1,4 

Summa -35,6 -32,9 -35,6 -32,9 
 

Investeringsvolymen var i budget för 2018 

bestämd till 60,2 miljoner (inklusive 

ombudgeteringar). Det är en hög nivå för 

investeringar i kommunen för tredje året i 

följd. Nybyggnation av förskola i 

Robertsfors har förskjutits på grund av att 

placeringen delvis låg inom Norrbotnia- 

banans korridor. Investeringen har 

påbörjats under hösten 2018 med framför 

allt markberedning. De stora kostnaderna 

kommer under 2019 och slutförs första 

halvåret 2020. 

 

De största investeringarna för 2018 har 

utförts inom bredbandsutbyggnaden samt 

inom barn- och utbildnings verksamheter. 

Utbyggnad av förskolan fyrklövern i 

Bygdeå samt nybyggnation förskola 

Robertsfors. Även projekteringskostnader 

för ombyggnation Tundalsskolan belastar 

investeringskostnaderna. 

 

Räddningstjänsten har investerat i en ny 

brandbil och nyttjat ombudgeterade medel. 

Från 2019 kommer investeringarna att 

belasta den nya räddningsnämnden helt. 

 

Långfristiga skulder 

Koncernens långfristiga låneskuld är 

fortfarande låg. Alla investeringar har 

kunnat finansieras med egna medel under 

året inom kommunen. 

RoBo har upptagit lån till byggnationen av 

nya hyreshuset. 

Koncernens anläggningstillgångar – har 

ökat med 37,0 mkr. 
 

 

Tabell 9 Anläggningstillgångar och långfristiga skulder 

Anläggningstillgångar och Koncernen Kommunen 

långfristiga skulder 

Mkr 2018 2017 2018 2017 

Låneskuld 

Anläggningstillgångar 

Andel av anläggningstillgångar 

som finansieras med lån (%) 

82 

311 

 
26% 

52 

274 

 
19% 

10 

260 

 
3,7% 

10 

241 

 
4,1% 
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Investeringsprojekt. Slutförda och pågående projekt 
 Redovisningsperioden Ackumulerat sedan projektets start 

Budget 2018 Utfall 2018 Budget Utfall Konstaterad 

avvikelse 

Slutförda projekt      

Fyrklövern utemiljö mark 350 444 350 444 -94 

Projektering Fyrklövern 820 1204 4500 4883 -383 

Kajen i Ratan 2013-2014 377 0 739 363 376 

Tundalsskolan ombygg 2015 1070 1108 5000 5039 -39 

Nyby ljudtak/dörrar belys 450 537 450 537 -87 

Motorv stolpar Jennings 100 54 100 54 46 

Värmekabel hängränna Jsk 100 100 100 100 0 

Nya p-stolpar Mårsgården 100 83 100 83 17 

Edfastgården fönsterbyte 427 504 450 504 -54 

Ny förskola Robertsfors 0 7 13650 388 13262 

Ny kommunal lednplats MSb 0 37 1000 1345 -345 

NY MSB Stomme 0 10 0 2375 -2375 

NY MSB Entrepart, ventagg 0 8 0 1282 -1282 

NY MSB larm, målning 0 22 0 125 -125 

MSB del 2 0 142 0 247 -247 

Motorvpl asfalt Tundal 200 212 200 212 -12 

Parkering Edfg + stolpar 200 86 200 86 114 

Markiser Nysätragården 80 35 80 35 45 

Ljudabsorb Tundalshallen 150 78 150 78 72 

Kapprum Jenningsskolan 400 415 400 415 -15 

Driftcentr ombygg valv mm 170 323 170 323 -153 

Parkutveckling 2016 34 21 150 137 13 

Asfalt Bäckv Sundmarksv 1000 1175 1000 1175 -175 

Bredband ERUF 2015-2016 0 10 0 2024 -2024 

Bredband Lst 1 2015-2016 0 845 0 6595 -6595 

Bredband Lst 2 2016 0 12942 0 14724 -14724 

Bredband Lst 2 2016 del 2 0 493 0 2843 -2843 

Matsalsmöbler Bygdeå skol 100 101 100 101 -1 

Byte aktiv utrustn Robnet 0 1983 0 1983 -1983 

Programlicenser 2017 92 92 392 300 92 

MSB utrustning i NOD 31 28 400 396 4 

Programlicenser 2018 500 495 500 495 5 

Utredning Wifi 500 473 500 473 27 

IT-utrustning 2016 48 62 75 89 -14 

IT-utrustning 2017 75 73 75 73 2 

Bil fastighet 2018 170 162 170 162 8 

Maskiner o vagnar Lokalv 150 150 150 150 0 

Bilar lokalvård 2 st 325 325 325 325 0 

Fyrkl kök frysar kyl omb 76 73 220 216 4 
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Bänkskivaro TuH, Ny, By 120 117 120 117 3 

Invent NO-salar YUH 183 169 183 169 14 

Korridorsmöbl TuH, Ny 80 84 80 84 -4 

Möbler arbrum TuM 125 115 125 115 10 

IT-utrustning central adm 0 65 0 65 -65 

Pers datorer TuH, By, Ny 80 80 80 80 0 

Möbler inredn By 100 105 100 105 -5 

Tundal M Klädskåp korrido 45 5 170 130 40 

Nyby, klädskåp Mellanst 130 124 130 124 6 

Inringklock Je,TuM,By,Dj 100 36 100 36 64 

Inventarier Fyrklövern 87 51 200 164 36 

Utemiljö Bygdeå 60 21 60 21 39 

Gymn utr Je, Tu 70 75 70 75 -5 

Invent, möbler Lärcentrum 50 46 50 46 4 

Bygdeå klädskåp korridore 80 134 80 134 -54 

Lärcentrum pers datorer 35 35 35 35 0 

Wifi förskolan 90 90 90 90 0 

Ett-till-ett sats steg4 560 512 560 512 48 

IT till Fritidshem 37 8 90 60 30 

Utrust musiksal Bygdeå 14 10 45 41 4 

Utemiljö förskolor 50 18 50 18 32 

Datorer, IPads Förskolor 100 100 100 100 0 

Möbler, Invent förskolor 82 64 82 64 18 

Elljusspår Djäkneboda  0 0 54 -54 

Nysätra discgolf 23 23 23 23 0 

Off rummet, Krigsgravarna 40 40 40 40 0 

Sikeå Hamnpark Off rum-17 0 32 0 32 -32 

Edfastg Glasvägg skjutdör 60 82 60 82 -22 

Lövlunden Stolar 3 avd 90 90 90 90 0 

Lövlunden Utbyte möbler 100 138 100 138 -38 

Lövlunden Nattfåtöljer 40 40 40 40 0 

Hus 1 Ergonovastol 60 75 60 75 -15 

Taklyftar äldreboenden 350 214 350 214 136 

Nysätrag Stolar alla avd 90 90 90 90 0 

Nysätrag Parcykel 80 76 80 76 4 

Edfastg Parcykel 80 76 80 76 4 

Ny brandbil ackumulering 1694 0 1694 0 1694 

Räddningstjänst utrustning 154 1388 545 1535 -990 

Anläggning park  0 289 111 178 

Summa 13 034 29 254 37 637 56 154 -18 517 
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BENÄMNING 

Redovisningsperiod Ackumulerat sedan projekt start 

 

Budget 2018 
 

Utfall 2018 
 

Budget 
 

Utfall 
Konstaterad 
avv. 

Pågående projekt      

Jennings omb ventilation 100 0 100 0 100 

Inkom vattenledn Dj skola 350 0 350 0 350 

Förskola Apotekaren omb 7781 128 8000 346 7654 

Utredn Tundal hög bibl mm 350 92 350 92 258 

Sprinklers sjukhem ånäset 800 0 800 0 800 

Fsk R-fors avsättn nybygg 24773 1448 24800 1474 23326 

Ombygg Brandst Ånäset omk 400 62 400 62 338 

Belysn Jennings f-klass 225 86 225 86 139 

Ö-kl avloppsreningsverk 1000 14 1000 14 986 

Kålaboda vattenverk 882 20 1000 138 862 

Huvudvattenledn etapp 2,3 3302 2007 3302 2007 1295 

Filterbyte Flarkens Vverk 268 1 300 34 266 

Planteringar Brukskanalen 45 0 45 0 45 

Utbyte skyltar anslagstavlor  54 100 54 46 

Övervakning vattenverk 288 13 300 25 275 

Övervakn etapp 2 avloppsv 194 0 250 56 194 

Asfaltbeläggn Inre Ringvägen 1000 0 1000 0 1000 

Kulvertera Klockarbäcken 500 158 500 158 342 

Bredband 2018 2000 1411 2000 1411 589 

Robertsfors 2018 Lst 3 0 13 0 13 -13 

Lövlunden digi larmsystem 200 0 200 0 200 

Wifi äldreomsorgen 350 0 350 0 350 

IT-utrustning 2018 525 465 525 465 60 

IT UPSar till reservkraft 200 181 200 181 19 

Inventarier Apotekaren 300 0 300 0 300 

Off rummet, Killingsand 30 0 30 0 30 

Off rummet, Quickstop 20 0 20 0 20 

Off rummet Clara Salander 30 17 30 17 13 

Off rum, Bygdeå Medfin 200 0 200 0 200 

Off rum Skidspår Stantors 27 0 27 0 27 

Off rum Belysn punkt Ratan 30 20 30 20 10 

Entrémattor fastigheter 220 0 220 0 220 

Maskiner Måltidsverk 2018 200 105 200 105 95 

Anläggarbussar 2018 400 0 400 0 400 

Delsumma 46990 6295 47843 6869 40974 

Parkering Edfg + stolpar 200 86 200 86 114 

Digitalt trygghetslarm verk system     600 

Inventarier till LSS boende     200 

Delsumma 47 190 6 381 47 754 6 844 41 710 

Summa 60 224 35 629 85391 62298 22 393 
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Pensionsmedelsförvaltning. 

Den samlade redovisningen av kommunens pensionsmedelsförvaltning visar följande: 
 

Tabell 10 Pensionsmedelsförvaltning 

PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING 

 
Tkr 

 

 
2018 

 

 
2017 

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser -4 520 -4 227 

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland avsättningar -171 268 -175 183 

Finansiella placeringar (bokfört värde) 0 0 

Totala förpliktelser minus finansiella placeringar -176 036 -179 410 
 

Den individuella delen enligt pensions- 

avtalet PFA98 betalas årligen i sin helhet 

ut till den pensionsförvaltare som den 

anställde valt. Det medför att ingen 

avsättning sker för det ändamålet i 

kommunens räkenskaper. 

Kommunen försäkrade bort en del av 

pensionsförpliktelse motsvarande 5 059 

tkr inklusive löneskatt under 2013. 

Övrig förpliktelse motsvarande 171 268 tkr 

har ingen finansiell placering relaterad till 

pensionsförpliktelsen, utan är återlånad i 

den kommunala verksamheten. 

Från den 1 januari 2006 gäller pensions- 

avtalet KAP-KL. Sveriges Kommuner och 

Landsting, SKL, har beslutat att 

rekommendera sina medlemmar att från 

och med verksamhetsåret 2007 tillämpa 

den modell för pensionsberäkning som 

utarbetats inom SKL, benämnd ”Riktlinjer 

för beräkning av pensionsskuld – RIPS 

07”. Förutom att modellen anpassats till 

det nya pensionsavtalet innehåller den nya 

försäkringstekniska antaganden 

beträffande livslängd och kalkylränta. 

 

AKAP-KL gäller för personer födda 1986 

och senare. 

Kommunfullmäktige antog i juni 2016 nya 

bestämmelser om omställningsstöd och 

pension till förtroendevalda (OPF-KL) 

 

Diskonteringsräntan för pensioner sänktes 

med 0,75% under 2011.Under 2013 

sänktes räntan återigen med 0,75%. Detta 

har fått konsekvenser för ansvars- 

förbindelsen (pensionsskuld före 1998) där 

förpliktelsen därmed stigit kraftigt. 

 

Pensionsutfästelser som tryggats i 

försäkring (pensioner efter 1998) berördes 

inte av den sänkta diskonteringsräntan. 
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Resultatutjämningsreserv 

Från och med 1 januari 2013 finns i 

kommunallagen en möjlighet att under 

vissa betingelser reservera delar av ett 

positivt resultat i en resultatutjämnings- 

reserv. Kommunfullmäktige antog 2013- 

12-04 § 92 riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning och hantering av resultat- 

utjämningsreserv (RUR). Årets resultat 

överstigande 2 procent från 2010 till och 

med 2012 utgör 20 318 tkr. Beslutades av 

kommunfullmäktige att reservera 20 318 

tkr i en resultatutjämningsreserv. Under 

2018 finns inte behov att nyttja RUR:en. 

 
 

Kommunallagens balanskrav 

Överstiger kostnaderna för ett visst 

räkenskapsår intäkterna ska det i 

förvaltningsberättelsen anges när och hur 

minskningen av det egna kapitalet ska 

återskapas. Då avstämning mot balans- 

kravet görs ska realisationsvinster inte 

inräknas i intäkterna. Kommunfullmäktige 

kan besluta om att återskapandet av det 

egna kapitalet inte behöver ske om det 

finns synnerliga skäl för att inte reglera det 

negativa resultatet. Kommunen har ett 

positivt resultat för 2018 och inga tidigare 

underskott att reglera, vilket medför en 

ekonomi i balans. 

Balanskravsutredning 

 
 

Balanskravsresultat 

Tkr 

 

2018 

 

2017 

 

Årets resultat enl resultaträkn 
 

422 
 

8 012 

Reducering av samtliga   

realisationsvinster 0 0 

Just för realisationsvinster enligt   

undantagsmöjlighet 0 0 

Justering för realisationsförluster   

enligt undantagsmöjlighet 0 0 

Orealiserade förluster i 0 0 

värdepapper   

Justering för återföring av 0 0 

orealiserade förluster i   

värdepapper   

Årets resultat efter balanskravs   

justering 422 8 012 

Reservering av medel till   

resultatutjämningsreserv 0 0 

Användning av medel från   

resultatutjämningsreserv 0 0 

Årets balanskravsresultat 422 8 012 

 
 

God ekonomisk hushållning 

God ekonomisk hushållning handlar om att 

styra ekonomin både i ett kortare och 

längre perspektiv. Det förutsätter ett 

långsiktigt tänkande. För att säkerställa det 

krävs att varje generation står för de 

kostnader de ger upphov till. I annat fall 

kommer morgondagens medborgare att få 

betala, inte bara för den verksamhet de 

själva konsumerar, utan även för tidigare 

generationers överkonsumtion. 

 

Robertsfors kommun ska, som ansvarig för 

förvaltningen av medborgarnas skatte- 

pengar, sträva efter att dessa används 

kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De 

ekonomiska medlen utgör en restriktion för 

verksamhetens omfattning. Mål och 

riktlinjer för verksamheten ska bidra till att 

resurserna i verksamheten används till rätt 

saker och att de används på ett effektivt 

sätt. 
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Mål och måluppfyllelse för god 

ekonomisk hushållning 

För att nå en god ekonomisk hushållning 

har kommunen definierat: 

 

 Finansiella mål 

 Mål för verksamheten 

 

Kommunfullmäktige har definierat tre mål 

för god ekonomisk hushållning ur ett 

ekonomiskt perspektiv: 

 

1. Verksamheternas nettokostnader i 

förhållande till skatteintäkter 

2. Förbättrad finansiell styrka 

3. Begränsa nettokostnadstakten 

 

Finansiella målet att Årets resultat ska 

vara minst 1 % av skatteintäkter och 

generella statsbidrag är inte uppfyllt. 2018 

års resultat motsvarar 0,1 procent av 

skatteintäkterna. 

 

Soliditeten har förbättrats under många år 

och får ses som ett tecken på att 

kommunen ekonomi stabiliserats och 

förbättrats årligen. Kommunfullmäktiges 

mål var uppsatt till 60 % för 2018. Målet är 

uppfyllt då soliditeten för året uppgick till 

60,0 %. Soliditeten inklusive ansvars- 

förbindelsen uppgår till 8 procent. 

 

Begränsa nettokostnadstakten Målet 

anses uppfyllt då ökningstakten minskat 

betydligt i jämförelse med tidigare år. 

(3,4%) 

 

Mål och riktlinjer för verksamhet 

Robertsfors kommuns verksamhet styrs av 

den av Kommunfullmäktige fastlagda Plan 

och budgetdokument (PBD) samt Principer 

för styrning och uppföljning av mål och 

resurser. 

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. 

 

Komunfullmäktiges styrkort med mål är 

nedbrutet till kommunstyrelsens styrkort. 

Varje verksamhet tar fram ett verksam- 

hetskort där kommunstyrelsens mål bryts 

ned i aktiviteter som visar hur målen skall 

uppnås. 

 

Målen för verksamheten tar sikte på 

kommunens förmåga att bedriva 

verksamheten på ett kostnadseffektivt 

ändamålsenligt sätt. Målen ska vara tydliga 

och mätbara. 

 

Kommunfullmäktiges mål 

Medborgare/kund 

Målet attraktiv kommun med hög 

livskvalitet. Målet uppfylldes under 

nyckelfaktorerna god kommunal service 

sam hälsa och välbefinnande. 

Nyckelfaktorerna delaktiga medborgare 

och attraktiv livsmiljö uppfylls nästan, men 

markerats rött. 

Måltalen har förbättrats de senaste åren 

och bedöms kunna uppnås till nästa 

mätning. 

 

Hållbar utveckling och tillväxt 

Kommunfullmäktige har satt två mål: ökad 

tillväxt samt hållbar utveckling. 

Nyckelfaktorn, bra företagsklimat, med en 

topp 100 placering i Svenskt Näringslivs 

ranking av lokalt företagsklimat. Detta 

uppfylls ej men har förbättrats till plats 156 

(plats 192 år 2017) 

Attraktiv kommun med befolkningsökning 

som mått uppfylls ej 2018. 

 

Medarbetare 

I styrkortets Medarbetarperspektiv finns ett 

mål ”Attraktiv arbetsgivare”. Tre 

nyckelfaktorer finns angivna. Attraktiv 

arbetsplats, tydligt uppdrag samt god 

arbetsmiljö. Attraktiv arbetsplats uppfylls 

(nöjd medarbetarindex) måltalet 5,2. 

Tydligt uppdrag, att medarbetarsamtal 

hålls uppfylls 100%. 
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Inom nyckelfaktorn god arbetsmiljö 

uppfylls inte målet på total sjukfrånvaro i 

procent på 5,5%. För hela kommunen 

uppgår den till 7,1 % den 31 december 

2018. Målet är inte uppfyllt, men har 

minskat med 0,6 procent i jämförelse med 

föregående år. 

Sjukfrånvaron är fortfarande hög men en 

medveten satsning har gjorts för att utbilda 

samtliga chefer bland annat i arbetsmiljö, 

vilket på sikt ska kunna bidra till 

minskning av sjukskrivningar för 

medarbetarna. 

 

Utförligare uppföljning av kommun- 

styrelsens styrkort finns i respektive 

utskotts verksamhetsberättelser. Ett 

sammantaget styrkort finns före 

verksamhetsberättelserna. 

 

Utvärdering av den ekonomiska 

ställningen och dess utveckling 

Robertsfors kommuns ekonomiska 

ställning har förbättrats bra de senaste fem 

åren. Balanskravet har återställts och det 

egna kapitalet har ökat med 31 969 tkr 

under perioden. 

 

(mkr) 

 

 

Soliditeten har under samma period ökat 

med 7 procent och uppgår vid 2018 års 

utgång till plus 60 procent. Räknar man 

med ansvarsförbindelsen (pensioner före 

1998) uppgår den till plus 8 procent. Det är 

en förbättring med 1 procent och kan 

betraktas som en bra ekonomisk grund. 

 

Ansvarsförbindelsen har minskat på grund 

av den försäkring på drygt 5 miljoner 

kronor som gjordes under 2013. Pensions- 

kostnaderna har ökat för 2018 i förhållande 

med föregående år med 972 tkr beroende 

på att fler har gått i pension. 

 

Den långfristiga skulden har minskat med 

50 000 tkr för femårsperioden. 

Investeringarna har hållits på en låg nivå 

till och med 2013 och kunnat finansieras 

med tillgängliga likvida medel. Även 

2014-2018 , då investeringsvolymen blivit 

betydligt högre, har investeringarna gjorts 

med egna medel. 

 

Satsning på bredbandsutbyggnad i 

kommunen har fortsatt även under 2018. 

Den fortsätter även under kommande år, 

åtminstone fram till projektperiodens slut 

2020. 

 

De ekonomiska förutsättningarna med 

fortsatt hög ökning av skatteintäkter och 

generella statsbidrag prognostiseras att 

avta och återgå till normala ökningar. 

 

Invånarantalet har ökat 2016 och 2017 men 

vänt neråt under 2018 med 22 personer. 

Det gör att våra skatteintäkter minskar 

något på grund av detta. Den 31 december 

var invånarantalet 6762. 

 

Kommunen står samtidigt inför en 

kostnadskrävande period beroende på 

demografin. Större barnkullar ska in i 

förskolan och grundskolan, vilket påverkar 

kostnaderna på längre sikt. Inom en fem- 

årsperiod kommer även våra äldre att bli 

fler. 

 

Mottagandet av ensamkommande barn var 

högt under 2015 och 2016, vilket 

påverkade grundskolan och olika boenden 

mer än tidigare. Flera HVB boenden 

inrättades och många anställdes till dessa. 

 

Nu har många ungdomar blivit 18 år och 

har flyttat till eget boende. Många har 

också flyttat från kommunen. Detta har 

inneburit att HVB boendena har avvecklats 

under året och personal har sagts upp eller 

erbjudits annat arbete i koncernen. 

 

Under 2018 har två stycken anvisats till 

kommunen. 

2014 2015 2016 2017 2018 
165877 176528 189411 197423 197846 
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Även äldre >70 år ökar och trenden är att 

de bor hemma längre. Fler behöver 

hemtjänst i hemmet. Under 2018 har 

beviljade timmar till hemtjänst fortsatt att 

öka, vilket medfört ökade kostnader 2018 

och kommer att fortsätta under 2019. 

 

Medelåldern för anställda i kommunen är 

hög och de närmaste åren kommer många 

nyanställningar att behöva göras. 

 

Sammanfattningsvis krävs en fortsatt stram 

ekonomisk hushållning av skattepengarna 

och en strävan att använda dessa 

kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Viktigt att komma ihåg är att en av 

orsakerna att resultatet var bra 2012, 2013 

och 2015 beror på återbetalning av AFA- 

pengar. Extrapengar till flyktingverk- 

samhet har bidragit till ett bra resultat 

2017. Detta generella statsbidrag fortsätter 

för åren fram till 2021, då har de helt 

inarbetats i generella statsbidrag 

kr/invånare. 

 

Kostnadskrävande investeringar i förskolor 

kommer att ge högre kostnader för 

avskrivningar från 2020. 

 

Kommunfullmäktiges fastställda 

ekonomiska mål har sänkts till 1 procent av 

skatteintäkter och generella statsbidrag 

även för 2019. Överskottskravet har sänkts 

från 2 procent då soliditeten förbättrats bra 

de senaste fem åren. Överskott krävs varje 

år för att säkerställa det framtida pensions- 

åtagandet för att inte det ska belasta 

framtida generationer. 

 

SKLs prognos i februari är oförändrad för 

2019 och 2020. Det vill säga den ökar inte 

i samma utsträckning som netto- 

kostnaderna beräknas göra. 

För åren 2021-2022 är prognosen ännu 

sämre. De demografiska konsekvenserna 

på kostnaderna kommer att slå igenom 

2019-2020 samtidigt som skatteintäkter 

och generella statsbidrag inte ökar i samma 

takt som de senaste åren. Målet att uppnå 

god ekonomisk hushållning med 2 procent 

i ekonomimål kräver översyn av samtliga 

verksamheter. 

 
 

FRAMTID 

 

Positiva händelser 

Många beslut i kommunen och från statligt 

håll påverkar kommunen i positiv 

bemärkelse. Botniabanan och breddning av 

E4:an i vår kommun är positiva beslut för 

kommunen. Även om båda besluten är 

några år bort så ger det en positiv bild. 

 

Hyreshuset som RoBo har byggt var 

inflyttningsklart under oktober-november. 

Där är alla lägenheter uthyrda. Den 

positiva effekten med försäljning av hus, 

som man hoppades, har infriats med flera 

budgivningar som följd. 

 

Förslag till ny detaljplan i Prästberget, 

Bygdeå, SBO övertagande och renovering 

av lägenheter i Ånäset mm är exempel på 

fler offensiva satsningar. 

 

Investeringar 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om 

många och större investeringar för de 

kommande åren 2019 och plan 2020. 

 

Investeringarna har varit låga under några 

år fram till 2014. Ett medvetet val för att 

hushålla med pengar. En annan orsak är att 

det har varit svårt att hitta entreprenörer för 

att färdigställa investeringarna. Därför har 

också investeringarna skjutits framåt i 

tiden. Från 2016 och framåt har dock 

investeringarna varit betydligt högre än 

under många år, 27,9 miljoner kronor för 

2016, 32,9 miljoner för 2017 och 35,6 

miljoner för 2018. 

 

Den stora investeringen av ny förskola i 

Robertsfors, som skulle göras under 

2016/2017, har blivit försenad på grund av 

att placeringen tangerade Botniabanans 

korridor. 

För 2018 och 2019 har kommun- 

fullmäktige beslutat att göra stora 
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satsningar. Detta gäller främst inom 

förskolorna i stort sett i hela kommunen. 

Nybyggnation i Robertsfors samt till- 

byggnader i södra och norra kommun- 

delen. Totalt är investeringsbudgeten på ca 

80 miljoner för 2018 och 2019. 

Under 2019 fortsätter satsningen ett-till-ett, 

(en dator till varje elev). Utbyggnad av 

bredband samt förbättring inom Gator och 

VA nät fortsätter också. 

 

Under de senaste 10 åren har kommunen 

finansierat alla investeringar med egna 

likvida medel. Ambitionen är även fort- 

sättningsvis att i så stor grad som möjligt 

finansiera investeringarna med egna 

likvida medel. Enskilda stora investeringar 

som sjuavdelningsförskola Robertsfors 

kräver dock upplåning. 

 

Låneskulden har varit oförändrad under 

2018, 10 000 tkr. Under 2019 beräknas ca 

30 000 tkr att tas upp i nya lån. Främst till 

finansiering av nya förskolan. 

 

Boende 

Robertsfors Bostäder har byggt ett nytt 

hyreshus för att möta efterfrågan på 

lägenheter. Trots det är det fortfarande 

brist på lägenheter, framför allt i 

Robertsfors och Bygdeå. I bostads- 

föringsplanen presenteras fler möjliga 

bostadsområden för nybyggnationer samt 

platser för byggande av fler hyreshus. 

 

Flyktingströmmen främst 2016 har 

påverkat Robertsfors kommun i hög grad 

under ett antal år. En utmaning har varit att 

hitta lägenheter till de som blivit 18 år och 

fått uppehållstillstånd. 

 

Kompetensförsörjning 

Rekryteringsbehoven kommer att vara 

omfattande till följd av ökade behov och 

kommande pensionsavgångar. Det finns 

redan idag en stor konkurrens inom vissa 

bristyrken som sjuksköterskor, lärare och 

förskollärare. 

Kommunens utmaning blir att vara en 

attraktiv arbetsgivare och skapa en 

attraktiv arbetsmiljö. Detta kommer att bli 

allt viktigare i konkurrensen med andra 

kommuner och privat näringsliv om 

arbetskraft. 

 

Sjuktal 

Sjuktalen har minskat under året, men 

uppgår ändå till 7,1 procent. Detta är en 

stor utmaning och en av de viktigaste 

frågorna att lösa. Under 2018 har 

sjuklönekostnaderna uppgått till 4 453 tkr 

 

Under året har utbildning för chefer hållits 

när det gäller arbetsmiljö, rehabilitering 

mm. Arbetet för att få ner sjuktalen 

fortsätter att prioriteras under 2019. 

 
Projektet RUSA har två personer anställda 

som har uppdraget att arbeta med hälsa och 

friskvård för kommunens anställda men 

även för kommuninvånarna. De är en 

viktig del i arbetet med att få ner sjuktalen 

framledes. 
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PERSONALREDOVISNING   2018 

 
Kommunen som arbetsgivare 

(2018 år siffror inom parentes) 
 

Antal anställda 

Antalet tillsvidareanställda per den 31 

december 2018 är 652 (685). Av dessa är 87% 

(96) % kvinnor. 

 
Antalet visstidsanställda är 108 (33). 80 (21) 

stycken visstidsanställda är kvinnor. 

 

Antal anställda (i procent) efter ålder (tillsvidare- och visstidsanställda). 
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Tillsvidareanst Visstidsanst 

 
Bild. 1. Antal anställda per ålder och anställningsform i procent 

 

Flest anställda finns i ålderskategorierna 40-59 

år. De flesta visstidsanställda är i gruppen 50- 

59 och 60-. Flest tillsvidareanställda finns i 

åldrarna 40 – 59 år. I åldrarna – 39 år är 

övervägande delen av de anställda 

visstidsanställda. 
 

Medelåldern i kommunen 45,8 (46,6) år. 

 
 
Anställningsform 

 
Kön 

Medelålder per 
kön 

Medelålder per 
anställningsform 

Tillsvidareanställda K 46,5 (46,6) 45,9 (46,3 

M 44,0 (44,7) 

Visstidsanställda K 47,2 (36,9) 47,0 (36,2) 

M 45,3(34,8) 

Tabell 1. Medelålder per anställningsform och kön. 
 

Medelåldern för tillsvidareanställda 

arbetstagare är 45,9 år och för 

visstidsanställda 47,0 år. Genomsnittsåldern 

för tillsvidareanställda kvinnor är 46,5 år och 

för tillsvidareanställda män 44,0 år. För 

visstidsanställda är motsvarande siffror 47,2 

och 45,3 år. 

27 

23,5 24,2 24,6 

21,8 
20,4 

11,8 
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De flesta tillsvidareanställda arbetar heltid 
 

KVINNOR MÄN 
 Heltid Deltidsanställda Heltid Deltidsanställda 

Anställningsform 100% -74% 75 - 99% % Kvinnor 100% -74% 75 - 99% % Män 

Tillsvidare 62,9 15,1 22,1 80,2 77,5 12,6 9,9 19,8 

 
Tabell 2. Anställda per sysselsättningsgrad och kön. 

 

 

Tabellen visar att av de tillsvidareanställda 

arbetar 63 (64) % av kvinnorna och 77 (76) % 

av männen heltid. Av dessa arbetar 22 (23) % 

av kvinnorna och 810 (8) % av männen mellan 

75 – 99 % av heltid. 

Av alla tillsvidareanställda är 80 (82) % kvinnor 

och 20 (18) % män. 
 
 
 
 
 
 
 

Våra verksamheter. 

Av alla 759 anställda arbetar 47,11 (42,3) % 

inom vård och omsorg, inom barn- och 

utbildning 34,1% (37,4) % inom 

samhällsbyggnad 11,0, tillväxt 4,21 och 

 
 

stödsektorerna 3,7 % 

 

 

 
 

Bild 2. Andel anställda per verksamhetsområde 
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Sjukfrånvaro (exkl. sjukersättning) 

Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,1 (7,7) 

%. Kvinnorna har en sjukfrånvaro på 7,6 % och 

männen 5,3%. 

Sjukfrånvaron uppfyller inte kommunens mål 

men minskar för andra året i följd. 

 
Företagshälsovård har köpts från 

Robertsforshälsan för 1 124 tkr (1090 tkr) 

kronor. 

 
 

 

Lönekostnader m m 

De sammanlagda utbetalningarna för lön, 

olika tillägg, arvoden till förtroendevalda och 

 
förmyndare, familjehem m m uppgår till 

255 673 tkr (257 940 tkr). 
 

 
 

 
Redovisning av sjukfrånvaron 

Sjuktimmar totalt: 95 472 (97 393) Varav 

kvinnor 80 349 och män 15 123 timmar. 

(Sjukskrivna längre än 60 dagar 51,1%) 

 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp 

 
29 år och yngre: 7,1 (4,4) % 

30 – 49 år: 6,3 (7,5) % 

50 år och äldre: 8,0 (8,6) % 

Sjukfrånvaro per kön 
 

Totalt för kvinnor 7,6 (8,0)% 

Totalt för män 5,3 (4,6) % 

 
Sjukfrånvarokostnader 

 

 
Sjukkostnader totalt 

 

 År 2018 2017  

  Totalt 3 594 tkr 2 871 tkr  

Tabell 3. Sjukkostnader. 

Endast sjukfrånvaro med sjuklön eller sjukpenning ingår. Arbetsskada, sjukbidrag, medicins behandling och 

rehabilitering ingår ej. Karensdagar är ej inräknade. 
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RESULTATRÄKNING  
Tkr 

 Not Koncernen  Kommunen   

    Budget-   

  2018 2017 avvikelse 2018 2017 

 

Verksamhetens intäkter 
 

1 
 

132 829 
 

145 806 
 

46 661 
 

122 718 
 

135 568 

Jämförelsestörande poster 3 0 0 0 0 0 

Verksamhetens kostnader 2 -548 044 -545 639 -51 651 -538 927 -537 553 

Jämförelsestörande poster  0 0 0 0 0 

Avskrivningar 4 -17 282 -17 217 502 -15998 -16 044 

Verksamhetens nettokostnader  -432497 -417 050 -4 488 -432 207 -418 029 

Skatteintäkter 5 307 522 307 851 -11 266 307 522 307 851 

Generella statsbidrag o utjämning 6 124 896 118 090 10 977 124 896 118 090 

Finansiella intäkter 7 264 218 214 264 218 

Finansiella kostnader 8 -111 -273 696 -54 -118 

Resultat före extraordinära poster  75 8 836 -3 867 422 8 012 

Extraordinära intäkter 
 

0 0 0 
 

0 

Extraordinära kostnader  0 0 0  0 

Årets resultat  75 8 836 -3 867 422 8 012 

FINANSIERINGSANALYS/KASSAFLÖDESANALYS 
Tkr 

 Not Koncernen  Kommunen  

   

2018 
 

2017 
 

2018 
 

2017 

 

Den löpande verksamheten 
     

Årets resultat 16 75 8 836 422 8 012 

Justering för av- och nedskrivningar  17 282 17 216 15 998 16 044 

Ökning/minskning kortfristiga fordr 13 1 102 -8 771 4 546 -7 744 

Ökning/minskning förråd 12 -195 -231 -204 -213 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 19 -8 312 14 765 9 378 12 845 

Kassaflöde från den löpande verks h  9 952 31 815 30 140 28 944 

Investeringsverksamheten 
     

Investering i materiella anläggntillg 22 -35 629 -32 893 -35 629 -32 893 

Försäljning av materiella anläggningst  0 450 0 450 

Förvärv av materiella anläggn tillgång  0 -6 142 0 0 

Nedskr/utr av materiella anläggn tillg  0 -190 0 0 

Kassaflöde från investeringsverks h  -35 629 -38 775 -35 629 -32 443 

Finansieringsverksamheten 
Nyupptagna lån 

  
13 852 

 
15 000 

 
0 

 
0 

Amortering av skuld  0 -78 0 0 

Minskning av avsättning pg a utbetaln  292 333 292 333 

Minskn o nedskr vindkraft mm RoBo  0 0 0 0 

Kassaflöde från finansieringsverks h  14 144 15 255 292 333 

Årets kassaflöde 
 

-11 533 8 295 -5 197 -3 166 

Likvida medel vid årets början  54 515 46 220 32 697 35 863 

Likvida medel vid årets slut  42 982 54 515 27 500 32 697 
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BALANSRÄKNING  

Tkr 

  Koncernen  Kommunen  

 Not 2018-12-31 2017-12-31 2018-12-31 2017-12-31 

TILLGÅNGAR      

A. Anläggningstillgångar 
I Immateriella anläggningstillgångar 

 
9A 

 
1 796 

 
1 782 

 
1 796 

 
1 782 

II Materiella anläggningstillgångar      

1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar 9B 273 034 239 568 224 420 208 035 

2. Maskiner och inventarier 10 28 185 24 953 28 184 24 953 

3. Finansiella anläggningstillgångar 11 7 998 8 188 6 376 6 376 

III Övriga materiella anläggningstillgångar  0 0 0 0 

Summa anläggningstillgångar  311 013 274 491 260 777 241 146 

B. Omsättningstillgångar      

I Förråd mm 12 1 426 1 231 1 328 1 124 

II Fordringar 13 39 502 42 931 39 083 43 629 

III Kortfristiga placeringar 15 0 100 0 0 

IV Kassa och bank 14 42 982 54 515 27 500 32 697 

Summa omsättningstillgångar  83 910 98 777 67 911 77 455 

SUMMA TILLGÅNGAR  394 923 373 268 328 688 318 596 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
     

SKULDER 
A. Eget kapital 

 

16 
 

203 235 
 

203 160 
 

197 846 
 

197 423 
därav årets resultat  75 8 836 422 8 012 

B. Avsättningar 

I. Avsättningar för pensioner och liknande 

    

förpliktelser 17 4 520 4 227 4 520 4 227 

II Andra avsättningar  0 0 0 0 

Summa avsättningar  4 520 4 227 4 520 4 227 

C. Skulder      

I. Långfristiga skulder 18 81 812 52 189 28 098 10 000 

II Kortfristiga skulder 19 105 356 113 692 98 225 106 945 

Summa skulder  187 168 165 881 126 323 116 945 

SUMMA EGET KAPITAL      

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  394 923 373 268 328 688 318 596 

Panter och ansvarsförbindelser 
     

1. Panter och därmed jämförliga säkerheter  8 230 8 230   

2. Ansvarsförbindelser      

a) Pensionsförpliktelser som inte tagits upp      

bland skulderna eller avsättningarna 20 171 268 175 183 171 268 175 183 

b) Övriga ansvarsförbindelser 21 56 849 43 036 56 849 43 026 

c) Framtida åtagande marksaneringsprojektet      

d) Framtida åtagande, återställning deponi  0 0 0 0 

d) Leasingavtal      

3. Stiftelser med anknuten förvaltning  1 175 1 175 1 175 1 175 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
 

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Försäljningsintäkter 7513 7645 7513 7645 

Taxor och avgifter 33985 31775 37214 34621 

Hyror och arrenden 25082 24580 11742 11496 

Bidrag 64569 80044 64569 80044 

Övriga intäkter 1680 1762 1680 1762 

Summa 132829 145806 122718 135568 

 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Löner och sociala avgifter -340193 -343085 -340 193 -343 085 

Pensionskostnader -23 959 -22 987 -23959 -22987 

Bränsle, energi och vatten -14952 -14828 -11477 -11565 

Köp av huvudverksamhet -62624 -55983 -62624 -55983 

Lokal- och markhyror -2745 -3012 -2745 -3012 

Övriga tjänster/entreprenader -41655 -41283 -38504 -38261 

Lämnade bidrag -20598 -20856 -20598 -20856 

Övriga kostnader -41318 -43605 -38827 -41804 

Summa -548044 -545639 -538 927 -537 553 

 

 

Not 3 Jämförelsestörande poster Koncernen 

20018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Återbetalning av försäkringspengar AFA 0 0 0 0 

Köp av pensionsförsäkring KPA 0 0 0 0 

Summa 0 0 0 0 

 

Not 4 Avskrivningar Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Byggnader och tekniska anläggningar -11773 -12152 -10513 -11003 

Maskiner och inventarier -5485 -5041 -5485 -5041 

Nedskrivning av bostadslånepost -24 -24 0 0 

Summa -17282 -17217 -15998 -16044 

För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper 

 

Not 5 Skatteintäkter Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Preliminär kommunalskatt 308939 308876 308939 308876 

Preliminär slutavräkning innevarande år -415 -1387 -415 -1387 

Slutavräkningsdifferens föregående år -1002 362 -1002 362 

Summa 307522 307851 307522 307851 

 

 

Not 6 Generella statsbidrag och 

utjämningsbidrag 

Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Inkomstutjämningsbidrag 85954 80067 85954 80067 

Strukturbidrag 2599 2597 2599 2597 

Kostnadsutjämningsbidrag 21967 22331 21967 22331 

Bidr till LSS-utjämning -5648 -5493 -5648 -5493 

Regleringsbidrag 1 070 -66 1 070 -66 

Fastighetsavgift 14 984 13982 14 984 13982 

Generella bidrag från staten 3970 4672 3970 4672 

Summa 124896 118090 124896 118090 
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Not 7 Finansiella intäkter Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Ränteintäkter på likvida medel 210 167 210 167 

Statliga räntebidrag 32 28 32 28 

Ränteintäkter på kundfordringar 22 23 22 23 

Summa 264 218 264 218 

 

Not 8 Finansiella kostnader Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Räntor på långfristiga lån -63 -240 -6 -85 

Ränteuppräkning på avsättning till pensioner -31 -20 -31 -20 

Räntekostnader på lev skulder o skattekontot -17 -13 -17 -13 

Summa -111 -273 -54 -118 

 

Not 9 B Mark, byggnader och tekniska Koncernen 

anläggningar 2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Anskaffningsvärde 619386 582124 547456 527849 

Ackumulerade avskrivningar -347843 -343996 -323036 -319814 

Bokfört värde 271543 238128 224420 208035 

Tillkommer     

Mark 1420 1345 0 0 

Balanslånepost 71 94 0 0 

Summa 273034 239567 224420 208035 

Avskrivningstider 10-80 år 10-80 år 10-80 år 10-80 år 

Specifikation     

Markresrev 1799 1799 1799 1799 

Mark 1420 1345 0 0 

Verksamhetsfastigheter 172862 155761 125739 125667 

Fastigheter och anl, affärsmässig verksamhet 66448 50633 66448 50633 

Publika fastigheter 19952 19264 19952 19264 

Fastigheter för annan verksamhet 8449 8497 8449 8497 

Övriga fastigheter 2033 2174 2033 2175 

Balanslånepost 71 94 0 0 

Summa 273034 239567 224420 208035 

Avskrivningstider 10-80 år 10-80 år 10-80 år 10-80 år 

Komponentavskrivning tillämpas för samtlliga tillgångar     

 

 

Not 9 A Immateriella anläggningstillgångar Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Anskaffningsvärde 8035 7496 8035 7496 

Ackumulerade avskrivningar -6239 -5714 -6239 -5714 

Bokfört värde 1796 1782 1796 1782 

 

Not 10 Maskiner och inventarier Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Anskaffningsvärde 68872 61228 68872 61228 

Ackumulerade avskrivningar -40688 -36275 -40688 -36275 

Bokfört värde 28184 24953 28184 24953 

Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år 3-10 år 3-10 år 

Linjär avskrivning tillämpas för maskiner och invent     

 

 

35 



 

 
 

 

 
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Kommentusgruppen AB 2 2 2 2 

Inera 42 42 42 42 

Länstrafiken i Västerbotten AB 0 0 0 0 

Kommuninvest i Sverige ekonomisk förening 276 276 276 276 

Robertsfors bostadsstiftelse 0 0 526 526 

Stiftelsen Sikeå hamn 0 0 10 10 

Sinc 96 96 96 96 

Pitea kommun, norrbottniabanan 25 25 25 25 

Kvarkenvind, 581 master 2158 2348 0 0 

Långfristig fordran, kommuninvest 5399 5399 5399 5399 

Summa 7998 8188 6376 6376 

 

Not 12 Förråd m m Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Va-material 1425 1230 1327 1123 

Bränslelager 0 0 0 0 

Exploaterade ej sålda tomter 1 1 1 1 

Summa 1426 1231 1328 1124 

 

Not 13 Fordringar Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Kundfordringar 7156 3757 7111 3840 

Fordringar hos staten mm 16481 15179 16460 15108 

Övriga fordringar 15865 23995 15512 24681 

Summa 39502 42931 39083 43629 

 

Not 14. Kassa och bank Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Handkassor 4 8 4 8 

Postgirot 0 0 0 0 

Banktillgodohavanden 42978 54507 27496 32689 

Summa 42982 54515 27500 32697 

 

 

Not 15 Kortfristiga placeringar 2018 2017 2018 2017 

Swedbank - obligationer räntepapper 0 100 0 0 

 
Redovisat värde vid årets slut 0 100 0 0 

Finns med i likvida medel i kassaflödesrapporten 
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Not 16 Eget kapital Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Eget kapital vid årets ingång 203160 194324 197423 189411 

Årets resultat 75 8836 422 8012 

Eget kapital vid årets utgång 203235 203160 197845 197423 

Resultatutjämningsreserv (ingår i eget kapital) 
 

20318 20318 

Kommunfullmäktige har 2013-12-04 § 92 beslutat att avsätta 20,3 miljoner kronor  

av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserv  

 
Tilläggsupplysning enligt ks § 7/2004 

 
2018 

 
2017 

 

Den affärsmässiga bredbandsverksamheten  

har påverkat årets resultat och därmed det  

egna kapitalet på följande sätt:  

Verksamhetens intäkter 2324 2240  

Verksamhetens kostnader -2469 -2631  

Avskrivningar -299 -299  

Verksamhetens nettokostnad -444 -690  

Finansiella intäkter 0 0  

Finansiella kostnader 0 0  

Resultat före extraordinära poster -444 -690  

Extraordinära intäkter 0 0  

Extraordinära kostnader 0 0  

Årets resultat -444 -690  

 

 

Not 17 Avsättningar till pensioner och 

andra förpliktelser 

Koncernen 

 
2018 

Kommunen 

 
2017 2018 

 
 

2017 

Specifikation - Avsatt till Pensioner  

Särskild avtals/ålderspension 1783 1356 1783 1356 

Förmånsbestämd/kompl pension 482 485 482 485 

Summa pensioner 2265 1841 2265 1841 

Löneskatt 550 329 550 329 

Summa avsatt till pensioner 2815 2170 2815 2170 

Antal visstidsförordnanden 

Politiker 

Tjänstemän 

 
Avsatt till pensioner 

 
Ingående avsättning 

Nya/minskade förpliktelser under året 

Varav 

Nyintjänad pension 

Ränte och basbeloppsuppräkning 

Ändring av försäkringstekniska grunder 

Intjänad PA-KL 

Pension ÖK-SAP 

Övrig post 

Årets utbetalningar 

Förändring av löneskatt 

 

 

 

 

 
 

2288 

 

 

 

 

 
 

1105 2288 

 

 

 

 

 
 

1105 

527 1065 527 1065 

 
59 

 
27 59 

 
27 

0 0 0 0 

452 520 452 520 

-16 481 -16 481 

-4 -3 -4 -3 

-67 -76 -67 -76 

103 116 103 116 

Summa avsatt till pensioner 2815 2170 2815 2170 

Aktualiseringsgrad 95%  Forts nästa sida  
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Not 17 Forts Avsättningar pensioner till 

förtroendevalda 

Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Förtroendevalda enligt OPF-KL Uppkommen skuld 28 17 28 17 

(inklusive löneskatt B 225) 3  3  

Pensionsskuldberäkning för förtroendevalda PBF 1073 1324 1073 1324 

(inklustive löneskatt B225) 261 322 261 322 

Visstidspension (B222) 273 317 273 317 

(inkl löneskatt B 225) 66 77 66 77 

Delsumma 1704 2057 1704 2057 

Summa avsatt till pensioner 4519 4227 4519 4227 

 

 

Not 18 Långfristiga skulder Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Lån i banker och institut 

Nya lån 

Amorteringar 

Summa 

 
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 

Investeringsbidrag 

återstående antal år (vägt snitt) 

Anslutningsavgifter 

återstående antal år (vägt snitt) 

Anslutningsavgifter bredband 

återstående antal år (vägt snitt) 

Summa förutbetalda intäkter 

49862 37267 10000 10000 

13852 15000 0 0 

0 -78 0 0 

63714 52189 10000 10000 

 
10968 

 
9170 

 
10968 

 
9170 

10 10 10 10 

319 327 319 327 

20 20 20 20 

6811 4606 6811 4606 

20 20 20 20 

18098 14103 18098 14103 

Summa totalt 81812 66292 28098 24103 
 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsv tillgång har. 

Koncernen Kommunen 

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 20018 2017 2018 2017 

Genomsnittlig ränta -0,12% -0,21% 0,18% -0,19% 

Lån som förfaller inom     

1 år 20064 42820 10000 10000 

2-3 år 34860 10064 0 0 

3-5 år   0 0 

|>5 år 11812    

 

Not 19 Kortfristiga skulder Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Leverantörsskulder 28955 27009 25542 21190 

Upplupna semesterlöner och sociala avgifter 32727 38798 32727 33009 

Upplupna pensionskostn o särskild löneskatt 18247 18114 18247 18114 

Personalens källskatt 5293 5416 5293 5416 

Förutbetalda statsbidrag 8992 10301 8992 10301 

Förutbetalda skatteintäkter 2804 2422 2804 2422 

Övriga kortfristiga skulder 8338 11632 4620 16493 

Kortfristig del av långfristiga skulder 0 0 0 0 

Summa 105356 113692 98225 106945 
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gångs- 

 

 
Överskottsfondens utveckling Koncernen Kommunen 

2018 2017 2018 2017 

Ingående kapital 855 636 855 636 

Uttag ur överskottsfonden 0 0 0 0 

Föregående års fakturerade indexeringspremie 0 0 0 0 

Indexeringskostnad -298 -154 -298 -154 

Förändring av överskottsfondens värde 18 33 18 33 

Överskott från försäkringarna 162 340 162 340 

Överskottsfondens värde per 2015-12-31 737 855 737 855 

 

Not 21 Övriga ansvarsförbindelser Koncernen  Kommunen 

 2018 2017 2018 2017 

Borgensåtaganden för bostadskrediter, enskilda     

Bostadskreditnämnden, BKN 0 0 0 0 

AB Balken Finans Sweden 17 25 17 25 

SBAB 96 127 96 127 

Delsumma 113 152 113 152 

Borgensåtaganden bostäder, övrigt     

Robertsfors bostadsstiftelse 56736 42884 56736 42884 

Delsumma 56736 42884 56736 42884 

Borgensåtagande övrigt     

Totalsumma 56849 43036 56849 43036 

 

Not 20 Pensionsförpliktelser som inte tagits 

upp bland skulder eller avsättningar 

Koncernen 

2018 

 

2017 

Kommunen 

2018 

 

2017 

Ingående ansvarsförbindelse 140981 144454 140981 144454 

Försäkring IPR 0 0 0 0 

Aktualisering 85 -704 85 -704 

Ränteuppräkning 1286 1299 1286 1299 

Basbeloppsuppräkning 2309 3048 2309 3048 

Bromsen 0 0 0 0 

Ändring av försäkringstekniska grunder (diskont ränta 0 0 0 0 

Övrig post 369 -588 369 -588 

Årets utbetalningar -7200 -6528 -7200 -6528 

Summa pensionsförpliktelser 137830 140981 137830 140981 

Löneskatt 33438 34202 33438 34202 

Utgående ansvarsförbindelser 171268 175183 171268 175183 

 

Robertsfors kommun har 4 stycken förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna om pension och av 

ersättning för förtroendevalda (PBF). De ingår ej i ansvarsförbindelsen. 
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Not 22 Nettoinvesteringar Koncernen 

2018 

 
2017 

Kommunen 

2018 

 
2017 

Robertsfors kommun 35629 32893 35629 32893 

Robertsfors bostadsstiftelse 0 0 0 0 

Stiftelsen Sikeå hamn 0 0 0 0 

Summa 35629 32893 35629 32893 

 

 
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal överstigande 3 år och tillgångens värde överstiger 20 000 kr 

 
Nya avtal teckande under 2016 med löptid 36 månader förklarar skillnaden mellan åren. 

 

Not 23 Leasingavtal Koncernen Kommunen 

2018 2017 2018 2017 
   

 
 

103 113 

103 6 

0 107 
0 0 

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 

överstigande 3 år 

Minimileaseavgifter 

därav förfall inom 1 år 

därav förfall inom 1-5 år 
Därav förfall senare än 5 år 

 
103 113 

103 6 

0 107 
0 0 
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MEDBORGARE/KUND 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid Resultat 

Attraktiv Delaktiga Närvaro sociala medier Årligen Inom 24h 2018  

kommun 
med hög 
livskvalitet 

medborgare 

Tillgänglighet KKiK mått 1 & 2 Årligen 65 % 2018 74% e-post 
39% telefon 

Medborgarnas deltagande i 
kommunens utv. KKiK mått 14 

Årligen 75 % 2018 Måttet togs 
bort 2018 

 God kommunal Betygsindex ”Förskola” (NMI) Årligen 70 2018 66 

 service 
Bibilioteket NöjdKundIndex Årligen 80% 2018 90% 2017 

  BNI inom ÄO (max 100) Årligen BNI > 85 2018 95 

  BNI inom LSS (max 100) Årligen BNI > 85 2018 70 

  BNI inom biståndsbedömning 
(max 100) 

Årligen BNI > 85 2018 - 

  Korta handläggn. tider bygglov Årligen 7 v bygg 2018  

  Korta handläggningstider Årligen 5 v miljö 2018  

  Webbinformation KKiK mått 13 Årligen 80 % 2018 - 
 Attraktiv livsmiljö Organiserad service KKiK mått 4 Årligen 40tim/v 2018 45 
  Trygghet i kommunen KKiK mått 9 Årligen >75 % 2018 83 

 Hälsa och 
välbefinnande 

Folkhälsoplan – antagen Årligen Uppdaterad 2018 Uppdateras 
under 2019 
klar 20-01-01 

 

HÅLLBAR UTVECKLING & TILLVÄXT 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid Resultat 

Ökad tillväxt Bra företags- 
klimat 

Ökat nyföretagande per 1000 
invånare 

Årligen 4,5 2018 7,5 

Attraktiv 
kommun 

Öppna Jämförelser - Grundskolan Årligen Topp 50 2020 100 (2017: 173) 

Öppna Jämförelser – Äldreomsorgen Årligen Topp 30 2018  

Andel elever i musikskolan Årligen >55 % 2018  50% 

Andel förvärvsarbetare i kommunen 
KKiK mått 31 

Årligen >85 % 2018 82,2% 

Hållbar 
utveckling 

Hållbara 
konsumtions- 
mönster 

Minskat antal oplanerade avbrott i 
vattentillförselen. 

Årligen Minskar 2018 Färre 

Hur stor är kommunorganisationens 
andel miljöbilar av totala antalet bilar? 
KKiK 37 

Årligen >50 % avfa2020 10 

Hur effektiv är kommunens hantering 
och återvinning av hushållsavfall? 
KKiK mått 36 

Årligen >36 % 2018 Ej 
inrapporterat 

 

EKONOMI 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid Resultat 

God 
ekonomisk 
hushållning 

Begränsa 
nettokostnadernas 
andel av skatte- 
intäkter och stats- 
bidrag 

Budgetföljsamhet Årligen Inget under- 
skott för Ks 
budget 

2018 
Vid bra 

åtgärdsplaner 
bättre resultat Dock 

ej 1% 

Avvik 
else 1,6% 

Begränsa 
kostnadsutveckling 

% kostnadsökning i jmf med 
andra kommuner i Sverige 

Aug 
Dec 

Under 8% 2018  

 

MEDARBETARE 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid Resultat 

 God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen < 5,5 % 2018 7,1% 

Attraktiva arbets- 
platser 

NMI (NöjdMedarbetarIndex) Årligen > 5,2 2018  

Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal Årligen 100% 2018  
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Politisk ledning 

En ny politisk organisation antogs från 

2011 innebärande att kommunstyrelsen har 

fem utskott under sig. 

Kommunfullmäktige och kommun- 

styrelsen, har under året haft sex (fem) 

respektive tolv (sju) sammanträden. 
 

 

STYRELSENS UPPGIFTER 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande 

förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har 

ansvar för ledning och samordning av 

kommunens alla angelägenheter. 

Sammanfattningsvis innefattar det ansvar 

för kommunens utveckling, ekonomi och 

uppsikt över utskottens verksamheter. 

Styrelsens uppgifter regleras, förutom av 

lagstiftning, av det reglemente som 

kommunfullmäktige lagt fast och de 

särskilda beslut som kommunfullmäktige 

fattat. 
 

STYRELSENS RESULTAT 
 

Verksamheterna inom kommunstyrelsens 

eget redovisar ett underskott med 3 120 tkr 

jämfört med budget. 

Det största underskottet står kommun- 

ledningskontoret för och beskrivs närmare 

under rubriken Kommunledningskontor. 

Motioner och medborgarförslag 

Under året har arton motioner och åtta 

medborgarförslag inlämnats. 

 

Interpellationer och enkla frågor 

Två enkel frågor och fem interpellationer 

har ställts. 

 

Allmänhetens frågestund 

Vid två av kommunfullmäktiges samman- 

träden har möjligheten funnits att allmän- 

heten kan ställa frågor. 

 

Politikerseminarier 

Under året har traditionellt genomförts en 

Kick-Off med kommunstyrelsens 

ordinarie ledamöter och ersättare inför 

budgetarbetet 2019-2021 

 

Budgeten för 2018 har överskridits för 

politisk verksamhet med totalt 293 tkr. 

Orsakerna är främst fler sammanträden 

både för kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen. 2018 var ett valår och 

då hålls fler sammanträden. 

KOMMUNSTYRELSEN - övrigt 

Patrik Nilsson 

Karin Ahnqvist 

Ordförande: 

Kommunchef: 

 

REDOVISAT HELÅR 2018 

2018 

 
 

2017 

Driftintäkter 3 818 2 225 

Driftkostnader -29 282 -27 010 

Jämförelsestör post 0 0 

Nettoram -25 464 -24 785 

Kalk kapitalkostnad -924 -954 

Nettodriftkostnad -26 388 -23 831 

 
BUDGETUTFALL HELÅR 2018 

Redovisning 

Budgeterad nettoram 
Skillnad 

-25 464 
-22 335 
- 3 120 
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Kommunledningskontor 

. 
Verksamheten omfattar personal inom 

kansli-, ekonomi-, personal- och it-kontor 

samt kommungemensamma kostnader, 

material, information, kopiering, telefoni 

samt posthantering. 

Resultatet för kommunledningskontoret är 

ett underskott mot budget med totalt 2 827 

tkr. Största underskottet görs inom 

personalkontorets verksamhet. Införandet 

av det nya HR systemet har kostat mer än 

beräknat. Under införandet har fler 

personer anlitats/anställts för att hinna 

med, därmed har lönekostnaderna ökat 

 
dramatiskt. Många utbildningar har också 

genomförts inför införandet av fler 

programvaror. Totalt har verksamheten 

gått 1 946 tkr i underskott. 

 

Konsumentrådgivning och Budget- och 

skuldrådgivning 

Kommunen fortsätter att köpa tjänsert från 

Skellefteå kommun för budget- och 

skuldrådgivning. 

 

Även tjänsten som konsumentrådgivning 

köps från Skellefteå kommun sedan 2014. 

 

 

Bredband 

 
Utbyggnaden av bredbandsnätet under innevarande år har skett i nedanstående byar: 

 

Område 
Antal 

anslutningar 
Klardatum Anmärkning 

Långsjön 12 Hösten 2018  

Ultervattnet/Buafors 35 Våren 2019 Anslutning fastigheter återstår 

Flarken 31 Våren 2019 Del av Flarken 

Skäran 55 Sommaren 2019 Anslutning fastigheter återstår 

Kålaboda 16 Hösten 2018  

Granån 25 Våren 2019 Anslutning fastigheter återstår 

Klintsjön 14 Våren 2019 Anslutning fastigheter återstår 

Rotberget, Robertsfors 74 Hösten 2018  

Övriga anslutningar 8 
 Anslutningar av fastigheter i 

befintliga nät 

Summa anslutningar 270   

 
 

I tabellen visas också var 

bredbandsutbyggnaden skall 

fortsätta under 2019. 
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MÅLUPPFYLLELSE 

 

Kommunstyrelsens styrkort kommenteras 

under varje utskotts verksamhetsberättelse. 

 

Sammantaget uppfylls de flesta målen 

under medborgare/kund. Om de inte 

uppfylls fullt ut så är trenden åt rätt håll 

och måltalet nära. 

 

Uppfyllelsen inom hållbar utveckling och 

tillväxt är också god, dock inte inom alla 

områden. Öppnar jämförelser inom 

grundskolan – så har rankingen ökat från 

plats 173 till 100 av alla kommuner. BNI 

inom äldreomsorgen är uppfyllt. 

 

Ekonomiperspektivet, med 

budgetföljsamhet inom Kommunstyrelsens 

verksamhet uppfylls inte. Nyckelfaktorn att 

begränsa kostnadsutvecklingen hålls för 

helheten, men inte inom alla verksamheter. 

 

Inom perspektivet medarbetare uppfylls 

inte målet för sjukfrånvaro men 100 

procent medarbetarsamtal är uppfyllt. 

Attraktiv arbetsgivare är uppfyllt. 

 

Kommunstyrelsens ifyllda styrkort bifogas 

till kommunstyrelsens verksamhets- 

berättelse. 

 
 

FRAMTID 

Stora utmaningar väntar att lösa 

bemanningen inom olika verksamheter, 

dels på grund av stora pensionsavgångar 

inom de närmaste fem åren, men även 

konkurrensen från andra kommuner om 

många yrkesgrupper. 

 

Investeringarna kommer att bli höga under 

de närmaste två åren. Dels utbyggnad av 

förskola i norra kommundelen samt en ny 

förskola i Robertsfors. 

Bredbandsutbyggnaden kommer att 

fortsätta under 2018 och fram till 2020. 

Fokus på 2019-2020 

 Kompetensförsörjning 

 Bemanningskostnad & anpassning 

 Digitalisering, medborgartjänster 
och effekthemtagande 

 Rätt investeringar för minskade 
driftkostnader 

 Hälsa och attraktivitet 

 Klimat och energi 

 Varumärket, visionen och 

styrmodell 

 Planberedskap, ÖP, 

samhällsplanering, järnväg, väg 

 Mark, byggande, tomter 

 

INVESTERINGAR 

Budget 
3 525 tkr 

Upparbetat 
3 446 

Ombudget 
79 
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BUDGETUTFALL HELÅR 2018 

Redovisning 

Budgeterade nettoramar 
Skillnad 

-16 796 

-17 030 
234 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Kommunstyrelsens tillväxtutskott ansvarar 

för allmänna utvecklingsfrågor och nä- 

ringslivsutveckling. Beslut om eventuell 

kommunal medfinansiering av olika ut- 

vecklingsprojekt mm. 

 

Under 2017 genomfördes en organisations- 

förändring där flyktingverkssamheten (bytt 

namn idag till integrationsenhet och inför- 

livats i arbetsmarknadsenheten), bibliotek 

och badhus flyttades över till Sektor Till- 

växt. Det tillskapades också en arbets- 

marknadsenhet under 2017. Organisato- 

riskt ansvarar alltså Sektor Tillväxt för 

verksamheterna näringsliv, projekt, kultur, 

fritid, ungdom, turism, information, biblio- 

tek, arbetsmarknadsenheten, integrations- 

enheten, badhus, projekt, internationella 

relationer m.m. 

 

Vi vilar idag på 3 ben: Folkhälsa, kultur 

och ideellsektor. Näringsliv och besöks- 

näring samt vår nya arbetsmarknadsenhet. 

NÄRINGSLIV & BESÖKSNÄRING 

 

Näringslivsutveckling 

Vi har en fortsatt positiv utveckling av 

företagsklimatet enligt de mätningar som 

utförs av Svenskt Näringsliv. Vid mätning- 

en i höstas låg vi klart över snittet för samt- 

liga kommuner i Sverige och i det slutgil- 

tiga omdömet som kommer att presenteras 

i mars 2019 kan vi förvänta oss att vi ligger 

bland de främsta i jämförelse med de öv- 

riga kommunerna i Västerbotten. Målet, 

topp 100 i landet, ligger nu inte långt borta. 

Företagens tillväxt har under året avmattats 

något men ligger fortfarande mycket hög. 

Det företag som utmärker sig är Techsam 

AB som för fyra år sedan omsatte 42 

MSEK och som vid bokslutet 2018 redovi- 

sade en omsättning på närmare 125 MSEK 

samt Coorstek som utsågs till Umeåregion- 

ens exportföretag 2018. 

 

Efterfrågan på nyföretagarrådgivning 

minskade under året då endast fyra perso- 

ner sökte stöd varav tre kvinnor och en 

man. En av dessa var utlandsfödd. Totalt 

genomfördes åtta rådgivningstillfällen. 

Inga av dessa personer har ännu startat upp 

någon verksamhet. 

 

Nyföretagande fortsätter att öka. Under 

2018 registrerades 10 aktiebolag, ett han- 

delsbolag samt 40 enskilda firmor. Nyföre- 

tagandet per 1000 invånare steg från 6,4 år 

2017 till 7,5 år 2018, en nivå som står sig 

väl i jämförelse med andra landsortskom- 

 

KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETER SOM TILLVÄXTUTSKOTTET ANSVARAR FÖR 

Patrik Nilsson 

Magnus Hansson 

Ordförande: 

Sektorchef: 

 

REDOVISAT HELÅR 2018 

2018 

 
 

2017 

Driftintäkter 13 243 8 674 

Driftkostnader -29 957 -25 449 

Jämförelsestör post 0 0 

Nettoram -16 714 -16 775 

Kalk kapitalkostnad -341 -359 

Nettodriftkostnad 17055 17 134 
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muner och ligger över de mål vi arbetat 

mot. 

 

Bolagsstyrelsernas könssammansättning är 

dock fortfarande skev då styrelse- 

representationen i de nybildade aktie- 

bolagen visar 14 män samt fyra kvinnor. 

Könsfördelningen i de enskilda firmorna 

ser dock bättre ut där 23 var män och 17 

var kvinnor. Associationsformernas struk- 

tur bland våra företagare fortsätter att av- 

vika från landet som helhet gällande för- 

hållandet aktiebolag och enskilda firmor. I 

landet som helhet är andelen enskilda fir- 

mor i stort sett lika stor som andelen aktie- 

bolag. I Robertsfors kommun har vi en stor 

övervikt av enskilda firmor vilket delvis 

kan förklaras av att vi har relativt sett 

många jord- och skogsbruksföretagare som 

driver sin verksamhet som enskild firma. 

 

Projektet sommarlovsföretagare drevs även 

under sommaren 2018 och denna säsong 

deltog tre ungdomar. 

 

Antalet uppsökande företagsbesök var un- 

der året nio, ett utfall som ligger klart un- 

der målet och som delvis kan förklaras av 

att vi under valperioden inte genomförde 

några besök på grund av tidsbrist. Däremot 

har vi under året genomfört sex bransch- 

möten vilket har uppskattats av näringsli- 

vet. Utöver detta så har de stormöten vi 

genomfört med näringslivet varit mycket 

välbesökta och de dialoger med efterföl- 

jande aktivitetsplaner som blivit resultatet 

av dessa dialogmöten har gett mycket posi- 

tiva effekter och då kanske främst inom 

skolans verksamheter. 

 

En god dialogform har även skapas med 

organisationen Företagarna då kommunens 

representant alltid blir inbjuden att med- 

verka vid delar av föreningens styrelsemö- 

ten. 

 

Förstudien: Högtryckscentrum Robertsfors 

avslutades under året. Slutrapporten visar 

på ett flertal utvecklingsvägar och ett antal 

av dessa arbetar vi vidare med men några 

enkla, snabba och direkta effekter kan vi 

inte räkna med att få då det i stort handlar 

om affärsutveckling i obruten mark. 

 

Besöksnäring 

Under 2018 har det tagits fram en ny helårs 

broschyr för Umeåregionen i nytt format, 

A6 vilket varit uppskattat av våra aktörer 

inom besöksnäringen. Ett arbete att ta fram 

ett nytt avtal med Visit Umeå AB tog fart, 

ett tilläggsavtal till det befintliga avtalet 

antogs och under 2019 kommer detta ar- 

bete pågå. Den fasta turistinformationen på 

Tövalite avvecklades under 2018 för att 

istället satsa på digital turistinformation 

fördelat i kommunen. Lufta Camping 

fyllde 60 år sommaren 2018. Ett arbete 

med en helt ny kanotled från Vebomark till 

Gumbodahamn i Kålabodaån påbörjades 

av en privatperson under hösten 2018, 

kommunen hjälper till med kartmaterial, 

grillplats och skyltar. Flottarstigen, från 

Överklinten till Robertsfors röjdes och fick 

ledmarkeringar, nu återstår ett par nya 

broar under 2019 samt fortsatt röjnings- 

arbete längs Fiskestigen. 

 

Enligt den årliga turistekonomiska mät- 

ningen hade antalet besökare i kommunen 

ökat från år 2016 till år 2017 (mätningen 

görs efter årsslut, alltså 2017 mäts under 

2018 osv.). Riktigt kul att se de siffrorna! 

 

Att tillägga för framtiden är att sommaren 

2018 var oerhört varm. Juli månad 2018 

uppmättes vara den varmaste på 260 år på 

flera håll i landet. 

 

Vi har jobbat mycket strategiskt med tu- 

ristfrågorna och de har fått ett lyft mot för 

tidigare år. Vi ser en extrem möjlighet i 

denna näring. 

 

Digitalisering 

Inom området digitalisering har under året 

ett omfattande arbete påbörjats med mål att 

under 2019 kunna börja erbjuda e-tjänster 

till alla våra medborgare. E-tjänsterna 

kommer att nås via kommunens hemsida. 

Utvecklingen sker i samverkan med övriga 
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kommuner i Region Västerbotten och 

tjänster som erbjuds kommer att beröra 

samtliga sektorer inom kommunen. Vidare 

har vi under året fortsatt utveckla befintliga 

och såväl nya webb- och informations- 

lösningar. Vid all utveckling har vi som 

tidigare strävat att använda oss av öppen 

källkod. Det medför att vi står säkert rus- 

tade inför framtiden då kommunen kan äga 

och förvalta sina lösningar över tid. Vi är 

inte heller beroende av någon enskild leve- 

rantör för support och utveckling. Tjänster 

som har skapats under året är bland annat 

den Digitala Anslagstavlan och Avtalsban- 

ken (tjänst för att samla gjorda upphand- 

lingar). 

 
 

ARBETSMARKNADSENHETEN 

 

Samordningsteamet 

Samordningsteamet i Robertsfors är ett 

samarbete mellan Robertsfors kommun, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

och Robertsfors Hälsocentral. Sam- 

ordningsteamet är en del av Sam- 

ordningsförbundet Umeåregionen och 

Samordningsförbundets vision är att sam- 

ordning/samverkan ska bidra till att lösa 

arbetskraftsförsörjningen. Detta genom att 

varje människas arbetsförmåga tas till vara 

genom hållbart samarbete i ständig ut- 

veckling. Robertsfors kommun blev med- 

lem i Samordningsförbundet Umeå- 

regionen den 1 januari 2017. 

Målgrupp för Samordningsteamet i Ro- 

bertsfors är personer mellan 16-65 år som 

står långt ifrån arbetsmarknaden. Personer- 

na ska vara i behov av samordnande insat- 

ser, från minst två av samverkansparterna, 

för att kunna närma sig arbetsmarknaden. 

Aktualiserad person ska bedömas kunna ha 

förutsättningar att över tid, med stöd, 

kunna klara av arbets-förberedande/ arbets- 

livsinriktad rehabilitering. Målgruppen har 

ofta en komplex problematik med svårig- 

heter att tillgodogöra sig ordinarie myn- 

digheters insatser. Det finns många gånger 

behov av stabilitet i vardagen för att kunna 

ta del av ordinarie resurser. Ofta har sam- 

verkanslösningar provats i ordinarie verk- 

samhet, men har inte varit tillräckliga eller 

bedömts olämpliga. Samordnade insatser 

är många gånger nyckeln till att stötta 

denna målgrupp på vägen ut mot arbete, 

studier eller annan individanpassad lös- 

ning. 

 

Samordningsteamet i Robertsfors har un- 

der 2018 haft 20 stycken mötestillfällen. 

Vid dessa möten har representanter från 

Robertsfors kommun, Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan och Robertsfors hälso- 

central deltagit i varierande om-fattning. 

Robertsfors kommuns representanter består 

av personal från social-tjänsten, det kom- 

munala aktivitetsansvaret (KAA), integrat- 

ionsenheten, Lärcentrum, Bruksam, Ung & 

Framåt samt koordinator-/arbetskonsulent. 

 

Det har under 2018 aktualiserats totalt 47 

individer hos Samordningsteamet i Ro- 

bertsfors varav 37 stycken bedömts vara i 

behov av förstärkt samverkan. Mål- 

sättning är att det årligen ska aktualiseras 

minst 30 ärenden, som bedöms vara i be- 

hov av förstärkt samverkan. Detta mål har, 

som synes ovan, uppfyllts med råge i Ro- 

bertsfors men uppfattningen är att det trots 

detta finns fler individer som har behov av 

förstärkt samverkan. Det är ett fortsatt ut- 

vecklingsområde för alla samverkansparter 

att identifiera och aktivt arbeta med denna 

målgrupp. 

 

Av de totalt 47 aktualiserade individerna 

har Arbetsförmedlingen aktualiserat 26 

individer (55 %), Socialtjänsten 12 indivi- 

der (26 %), det kommunala aktivitets- 

ansvaret 6 individer (13 %), Försäkrings- 

kassan 2 individer (4 %) samt Robertsfors 

hälsocentral 1 individ (2 %). Av de 37 in- 

divider som bedömdes vara i behov av 

förstärkt samverkan var 13 individer ung- 

domar (35  %) och  24  individer vuxna (65 

%). Andelen avbrott kan vid första åsyn 

verka något hög (16 %) men avbrottsorsa- 

kerna är att 3 individer har flyttat från Ro- 

bertsfors kommun och 2 individer har bli- 

vit gravida/ har föräldrapenning. Endast en 
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individinsats har avbrutits på grund av 

frånvaro. En framgångsfaktor som jag vill 

lyfta är att Samordningsteamet i Roberts- 

fors har blivit en stabil och prioriterad mö- 

tesplats, framförallt hos representanterna 

från Robertsfors kommun och Arbets- 

förmedlingen. Det lokala arbetssättet med 

täta och regelbundna uppföljningar av på- 

gående ärenden har också varit framgångs- 

rikt vilket även speglas i resultatet. Sam- 

ordningsteamet i Robertsfors har haft ett 

bra flöde gällande våra individinsatser och 

de individer som har avslutats i förstärkt 

samverkan under året har till stor del (42 

%) gått ut i arbete. Det som dock har möj- 

liggjort en stor del av dessa arbetstillfällen 

är extratjänsterna och av de 16 individer 

som avslutades för arbete började 10 indi- 

vider (63 %) en anställning med stöd av 

extratjänst. 

 

Integration 

Alla nyanlända personer ska utifrån sina 

egna förutsättningar få professionellt stöd 

att så snabbt som möjligt lära sig svenska, 

komma i arbete och klara sin egen försörj- 

ning. Bosättningslagen trädde i kraft den 1 

mars 2016 och innebär att alla kommuner 

är skyldiga att efter anvisning ta emot ny- 

anlända som beviljats uppehållstillstånd. 

 

Migrationsverket ansvarar för anvisningar- 

na till kommunen. Hur många nyanlända 

personer varje kommun ska ta emot beror 

på, kommunens storlek, arbetsmarknads- 

läge, det sammanhängande mottagandet av 

nyanlända personer och ensamkommande 

barn samt hur många asylsökande personer 

som redan vistas i kommunen. 

 

Robertsfors kommuntal 2018 var 20 perso- 

ner. Detta tal har uppnåtts samt att vi har 

tagit emot 12 personer på familje- 

återförening. Det totala mottagande för 

2018 var 32 personer fördelat enligt föl- 

jande: 

Nationalitet/antal personer 

Afghanistan  11 

Bangladesh     1 

Eritrea          13 

Marocko         1 

Sudan 1 

Syrien 5 

 

Ålder 

12 personer     0-19 år 

7 20-29 år 

10 30-39 år 

3 40-49 år 

 

Av årets mottagna kom: 

11 från svensk flyktingförläggning 

9 som kvotflyktingar 

12 som familjeåterförening direkt från sina 

hemländer eller annat land 

 

En utmaning under året har varit att hitta 

en lämplig lägenhet till de personer som 

anvisats. Ibland anvisas en hel familj och 

ibland ensamstående och det är inget som 

kommunen styr över, att just då ha en 

lämplig lägenhet redo har ibland varit 

svårt. Detta har lett till att en del familjer är 

trångbodda och att en del ensamstående 

bor i en större lägenhet än vad de behöver. 

De nyanlända har placerats i Robertsfors 

och Ånäset. 

 

Initialt betalas försörjningsstöd ut enligt 

norm till de nyanlända tills deras egen er- 

sättning från Försäkringskassan kommit 

igång. Glappersättningen som kommunen 

fick i schablonbidrag för varje person som 

kom under 2018 används till detta. Vid 

årets slut tillskjuts mer pengar till Social- 

tjänsten om de betalat ut mer i försörj- 

ningsstöd än glappersättningen. Detta in- 

nebär att den här målgruppen inte belastar 

försörjningsstödet ekonomiskt. 

 

De vuxna mellan 20-64 som kom till Ro- 

bertsfors kommun under 2018 har alla 

skrivits in i ett 2-årigt etableringsprogram 

hos Arbetsförmedlingen. I juni avslutade 

etableringshandläggaren hos AF i Roberts- 

fors sin tjänst och sedan i höstas har det 
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varit en handläggare från Vindeln som 

kommit en dag i veckan för att träffa den 

här målgruppen. Det har ibland varit svårt 

med samverkan under denna period men vi 

hoppas på en förbättring av samverkan 

under 2019. 

 

Kommunen erbjuder SFI (svenska för in- 

vandrare) och kommunen är även skyldig 

att erbjuda samhällsorientering på moders- 

mål, minst 60 timmar till de nyanlända. 

Under 2018 har samhällsorientering ge- 

nomförts för en grupp med 7 daritalande av 

en samhällskommunikatör från Nordma- 

ling. Vi har också under året haft möjlighet 

att utbilda en egen kommunikatör i kom- 

munen som talar, tigrinja, arabiska och 

engelska. Han kommer nu att börja jobba 

som samhällskommunikatör. En egen 

kommunikatör i dessa språk innebär att vi 

slipper köpa platser från Umeå eller tjänst 

från annan kommun vilket innebär betyd- 

ligt lägre kostnader för kommunen. 

 

Under våren startade Integrationsenheten 

tillsammans med Arbetsförmedlingen upp 

samhällsinformation en gång i veckan. Där 

fick deltagare från etableringsprogrammet 

information från olika aktörer såsom 

brandkåren, Robertsfors bostäder, Arbets- 

förmedlingen, etc. Tillsammans med famil- 

jecentralen genomfördes också en föräldra- 

stödsutbildning som 14 nyanlända deltog i. 

De har också erbjudits möjlighet att få sim- 

lektioner en gång i veckan, möjlighet att 

delta två eftermiddagar på After School på 

biblioteket, sopplunch på kyrkan samt 

andra aktiviteter som olika föreningar er- 

bjudit målgruppen under året. 

 

Var 6:e vecka träffas Integrations- 

handläggarna, handläggaren från AF samt 

SFI lärarna. Vi går vi igenom de som är 

inskrivna i etableringsprogrammet och tar 

upp frågor och funderingar. 

 

Utmaningar vi stött på under året är ban- 

kerna som ibland varit ovilliga att ge de 

nyanlända internetbanken och möjlighet att 

använda mobilt bankid. Kommunens enda 

bredbandsbolag A3 har nu en ny policy att 

de inte tillhandahåller den tjänsten till en 

person som inte bott i Sverige 1 år. För den 

här gruppen är det här problematiskt ef- 

tersom de förväntas göra allt digitalt och 

får dem då inte tillgång till de här tjänster- 

na är det väldigt svårt för dem. 

 

Asylmottagandet i Sverige har minskat de 

senaste åren vilket har inneburit att de an- 

visningar vi fått sedan i höstas har varit 

kvotflyktingar. Av förståeliga skäl så be- 

höver dem oftast mer information, stöd och 

hjälp än om det kommer personer som re- 

dan vistats i Sverige under sin väntan på 

asyl. På Integrationsenheten jobbar vi med 

de som är inskriven i etableringsprogram- 

met men även de som inte längre är med i 

programmet men bor i kommunen. En del 

av dem är fortfarande i behov av hjälp och 

stöd. 

 

Bruksam 

2018 var första hela året där Bruksam be- 

drev verksamhet inom kommunen. Vi har 

gjort 210 insatser inom kommunen med 

1457 timmar. Vi har hjälpt till att tömma 

förråd, levererat och hämtat saker inom 

kommunen, hjälpt till att röja vandringsle- 

der, röjt och klippt runt muséet, påbörjat 

uppfräschning av busskurer, fixat i och 

utanför Tullgården, tvättat gravstenar i 

Ratan, städning bl. a. Dubbelrotet, tömt 

HVB hem, reparerat möbler efter önske- 

mål, tillverkat efter önskemål(som Lilla 

Anna och Långa Farbrorn, skyltar) virkat 

sittdynor av gamla textilier, gjort om stor 

whiteboard tavla till flera små: Detta är 

bara en liten del av alla de insatser som 

gjorts. Kommunanställda har hämtat saker 

till ett värde av 209 849, allt med Bruksam 

priser. Allt ifrån höj- och sänkbara skriv- 

bord till sudd och pennor. Butiken 

Bruksam har sålt för 338 669 kr. Anställda 

under året: 8 extratjänster, 3 från LSS/soc 

samt 3 anställda i funktion av handledare. 

Handledarna har alla subventionerade an- 

ställningar. 14 personer har dessutom pas- 

serat Bruksam ut till studier och arbete. 
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FOLKHÄLSA 

 

Allmänkultur 

Verksamheten för att främja allmän- 

kulturen i kommunen görs i samarbete med 

studieförbunden, biblioteken och kultur- 

föreningarna i kommunen. Dessutom sker 

utbyte med Umeåregionen och länet 

genom olika samarbetsorgan. 

 

Årets kulturvecka hade Musik som tema 

och tillägnades särskilt Musikskolan som 

firade 60-årsjubileum. Det blev en 

fantastisk vecka med många välbesökta 

arrangemang. Under elevernas höstlov 

anordnades också kulturaktiviteter för barn 

och ungdomar. 

 

Stiftelsen Robertsfors Bruksmuseum har 

under sommaren haft öppet med café och 

90 tågturer har körts. Det har dessutom 

anordnats ett antal föredrag/evenemang. 

Under sommaren utökades verksamheten 

med en fårhage för att ge området ett 

mervärde för barnfamiljer. 

 

Kommunen fick bidrag från Länsstyrelsen 

för renovering av krigsgravarna i Ratan, 

vilket också genomfördes. Kommunen var 

utsedd till SEE-kommun i Västerbotten 

och under SEE-veckan i september 

genomfördes ett stort antal aktiviteter. 

 

Konstinköp har genomförts, och flera 

konstverk har renoverats. I samarbete med 

ROBO och Konstföreningen har en 

konstgrupp valt ut en konstnär som fått 

uppdraget att utsmycka trapphuset i 

Storgatan 34. 

 

Teaterföreställning för kommunens barn 

har anordnats under hösten. I samarbete 

med Barn och utbildning har Tillväxt 

bidragit till genomförandet av uppskattade 

Skapande förskola och Skapande skola- 

projekt under året. 

 

Sedvanligt nationaldagsfirande har 

genomförts i Ånäset. 

Biblioteket 

Biblioteksverksamheten är välfungerande 

och har under året visat positiva resultat. 

Utlåningsstatistiken fortsätter att öka i hela 

kommunen, men särskilt i Bygdeå där 

ökningen är 23 %. Aktiviter som till 

exempel klassbesök, föräldragrupper, 

författarbesök, barnteater, bokcirklar, 

språkcafé och föredrag ligger på ett fortsatt 

högt antal. Biblioteket deltog med flera 

arrangemang under SEE-veckan, Kultur- 

veckan och Kulturlovet. 

 

Under en normal vardag har biblioteket i 

Robertsfors ca 250 besökare. Biblioteken 

har ett omfattande samarbete med BVC, 

förskola, skola och föreningar. Samarbetet 

med SFI, genom språkcafé- och läxhjälps- 

verksamheten After school har fortsatt och 

fått ökat deltagande. En projektverksamhet 

startade under hösten för att utveckla ar- 

betet med integration och med digital 

delaktighet bland medborgarna. 

 

Badhus 

Under året har badhuset övertagit all 

simundervisning i egen regi för klass 2 

samt resursbadet för åk 3-6. Under året har 

verksamheten också stöttat Barn- och 

utbildning i frågan om simundervisning för 

högstadiet och lärcenter. 

 

Simskola 

Simskola ordnades traditionellt efter skol- 

slutet, på badhuset i Robertsfors. 90 barn 

deltog i simskolan. Den var mycket lyckad. 

En mycket omtyckt och kostnadsfri 

simskola för barn i förskoleklass har 

genomförts på badhuset i egen regi som 

resulterade i ett fantastiskt resultat med 

tidig vattenvana för barnen. 

 

Vattengymnastik 

Vattengymnastiken har fortsatt i egen regi 

under året med ett väldigt bra resultat. Det 

är stor efterfrågan från både ABF och RTP 

och lediga platser fylls fort. En ökning av 

ytterligare ett pass efterfrågades och 

genomförs nu. 
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Fritid och föreningsutveckling 

Under 2018 har föreningsrådet haft regel- 

bundna möten. Representanter för före- 

ningar har träffats vid fyra tillfällen. Sisu 

har inbjudits att medverka och har så gjort. 

Fritid har haft ökade kostnader för röjning 

av Stantorsbacken, ny liftvajer, belysning 

m.m. Vi har genomfört en satsning på 

skidspåren i kommunen under vintern och 

det har slagit väl ut. Det har dock medfört 

en ökad kostnad men kvaliteten har avse- 

värt förbättrats. 

 

Föreningsbidrag 

Verksamheter med tyngdpunkt på 

ungdomsverksamhet har stöttats med olika 

slags bidrag, såsom drifts-, anläggnings-, 

hyres-, aktivitets-, ledarutbildnings- och 

lönebidrag samt samlingslokalbidrag. 

Dessa har också gåtts igenom vid förening- 

rådsmötet. 

 

Sporthallar 

Uthyrningen av träningstider i sport- 

hallarna har varit fortsatt stor. Sport- 

hallsalliansen i Robertsfors har fortsatt 

svarat för städning och övrig skötsel av 

Jenningshallen. Bokning av halltider i alla 

tre hallarna har skötts från kommun- 

kontoret i Robertsfors. 

 

Fritidsgårdar 

Besöksfrekvensen har under året varierat 

kraftigt på alla tre fritidsgårdar. Under 

vissa perioder har besöksfrekvensen varit 

hög medan den under andra perioder har 

den varit väldigt låg. Orsak tros vara för- 

knippad med andra aktiviteter som sker 

kvällstid under perioden som träningar etc. 

Under året har Bygdeå varit den klart po- 

puläraste gården där besöksantalet under 

fredagskvällar har legat som högst på 30- 

40st. Verksamheten har under året satsat på 

att genomföra flertalet gemensamma akti- 

viteter som har lockat många ungdomar. 

Spökstig i Ånäset, Bioamaraton i Roberts- 

fors och julaktiviteter på Martinssonhallen 

i Bygdeå för att nämna några. Största akti- 

viteten var återigen skolbalen med ca 100 

ungdomar som deltog. 

 
Robertsfors kommun har idag en mycket 

väl fungerande verksamhet på sina tre fri- 

tidsgårdar. Mycket tack vare den personal 

som finns timanställd. Men det finns också 

utmaningar som verksamheten står inför 

framöver. Rekrytering av ny personal som 

vill jobba på timtid de kvällar som gården 

är öppen har blivit svårare och personal- 

brist finns. Vi har under detta år också no- 

terat att många åk.7 inte besöker fritidsgår- 

den i samma utsträckning som tidigare. 

Förutom att hålla fritidsgårdarna öppna har 

fritidsledarna ställt upp vid fältarbete under 

sommaren och hösten i samverkan med 

Barn och Utbildning. 

 

Fritidsledare har också deltagit vid utbild- 

ningsinsatser genom gemensamma nätver- 

ket UV-Net. 

 

PROJEKTVERKSAMHETEN 

Den projektverksamhet som bedrivs idag 

bedrivs för att nå upp till de mål som sätts i 

styrkort samt visionen för Robertsfors 

Kommun. Under 2018 avslutades två av 

våra största projekt ASAP och projektet 

Broarnas Park. Vi har varit lyckosamma 

och lyckats få in en del projekt inför 2019 

som förstärker det jobb vi idag gör. Kom- 

munen arbetar även vidare med dess inter- 

nationella projekt tillsammans med 

Machakos i Kenya. Utöver detta stödjer 

tillväxt även många andra projekt ex: 

Skapande Förskola, MUCF m fl. Dessa 

projekt är koncernövergripande och repre- 

sentanter från Tillväxt finns representerade 

i styrgrupper eller som projektle- 

dare/koordinatorer. 

 

UTSKOTTETS RESULTAT 

Ekonomin för sektor tillväxt visar på ett 0 

resultat. Vi har en enorm utmaning att 

2019 och kommande år se över kostnads- 

ökningarna då vi under några år hittills 

varit väldigt lyckosamma med våra projek- 

tansökningarna vilket gjort att vi kunnat 

jobba väldigt hårt med utvecklingsfrågor. . 
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MÅLUPPFYLLELSE 

 

Är mycket hög. Vi når de mål som satts 

upp inom Tillväxt och gör idag, med små 

medel ett fantastiskt jobb med att sätta Ro- 

bertsfors Kommun på kartan och skapa 

tillväxt i vår del av Sverige. 

 

FRAMTID 

Att jobba för att Robertsfors Kommun ska 

vara Sveriges bästa kommun år 2020 är en 

riktig utmaning. Kommunen har haft en 

positiv befolkningsutveckling under flera 

år men nu börjar det skönja att bostadsbris- 

ten är stor i Robertsfors och ökningen har 

avtagit något. 

 

För Sektor Tillväxt finns stora utmaningar. 

Hur kan vi höja vår kvalité ytterligare? Hur 

kan vi nå upp till de mål som sätts i styrk- 

orten? Visionen? Norrbotniabanan? 

 

Ett sätt är såklart den projektverksamhet 

som vi bedriver idag. Den har vuxit under 

2018 ytterligare. Den är dock krävande 

både på vår ordinarie personal inom sek- 

torn samt även för ekonomiavdelningen. 

Idag är vi ledande i Västerbotten på att 

plocka hem projekt. 

 

Det är dock ytterst sårbart då det krävs 

stort kunnande och ett starkt nätverk för att 

landa dessa samt även för att redovisa och 

styra projekten i rätt riktning. Vi har även 

en mycket begränsad medfinansierings- 

budget som gör att vi ibland får ”trolla med 

knäna” för att få ihop allt. För närvarande 

finns det ett flertal projekt och processer 

koncernövergripande inom kommunen, 

som Utveckling och Information är delakt- 

iga i. 

 

Vi har ett större projekt igång kring 

Rickleån samt en del andra ideer kring hur 

vi ska svara upp till målen i Styrkorten och 

de facto visionen om att vara Sveriges 

bästa kommun 2020. I maj genomförs den 

3e samhällsgalan i Robertsfors Kommun. 

Arbetet med Robertsfors kommuns profil 

som ”möjligheternas kommun” ska im- 

plementeras och användas i så många 

sammanhang som möjligt. Vi har ytter- 

ligare en utmaning i de sociala medierna 

där vi behöver vara synliga och även utöka 

dialogen med medborgarna. De sociala 

medierna förändras hela tiden och det 

krävs en stor arbetsinsats för att hela tiden 

ligga först. Vi har stor potential i att vi har 

vår hemsida i en open source lösning samt 

ett nära arbete med vår it-avdelning vilket 

leder till att vi kan ta tillvara på upp- 

dateringar som släpps kontinuerligt. En 

ytterligare sak som ställer höga krav på oss 

är den digitaliseringsprocess som pågår i 

Västerbotten. Vi sitter med i styrgruppen 

men det är extremt mycket handpåläggning 

för att skapa dessa blanketter vilket gör att 

vi får jobba hårt för att hålla jämna steg 

med storkommunerna. Organisatoriskt be- 

står utmaningen i att fortsätta med samma 

goda måluppfyllelse samt att hela tiden 

arbeta för Robertsfors kommuns bästa och 

att vara i framkant då det gäller kommunal 

utveckling. 

 

INVESTERINGAR 

 

Budget Redovisat Avvikelse 
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UTFALL FÖR HELÅRET 

 

BUDGETUTFALL HELÅR 2018 

Redovisning 

Budgeterade nettoramar 
Skillnad 

-18 128 

-18 385 
257 

 

Därav vatten- och avloppsverksamhet* 

 

REDOVISAT HELÅR 2018 

 2018 2017 

Driftintäkter 15 769 14 700 

Driftkostnader -13 339 -12 520 

Nettoram 2 430 2 180 

Kalk kapitalkostnad -2 242 -1 918 

Nettodriftkostnad 188 262 

 

UTFALL FÖR HELÅRET FÖR VA 
 

BUDGETUTFALL HELÅR 2018 

Redovisning 

Budgeterad nettoram 

Skillnad 

188 

-8 

196 

 
 

SAMHÄLLSBYGGNADS UPPGIFTER 

Samhällsbyggnadskontoret har till uppgift 

att vara kommunens samordnande och 

verkställande organ avseende: 

 

 Förvaltning och uthyrning av 
kommunens fastigheter 

 Kommunens bilpool 

 Kommunens 

husbyggnadsverksamhet 

 Förvaltning av kommunens gator 

och vägar, anläggningar för vatten 

och avlopp, renhållnings- 

verksamheten, Parker. 

 Kommunens anläggningsbyggande 

 Kommunens lokalvård 

 Kommunens måltidsverksamhet 

 Kommunens tillsyn för miljö, 

hälsoskydd och livsmedel 

 Kommunens tillsyn för plan- och 

byggärenden 

 Kommunens räddningstjänst 

(Gemensam nämnd med Umeå o 

Vindeln from 2018-01-01) 

 
 

UTSKOTTETS RESULTAT 

 
Verksamhet Budget Redovisat Avvikelse 

Administration -2 427 -2 182 245 

Bilpool 0 -78 -78 

GVARP -6 400 -6 377 23 

Fastighet 21 212 21 862 650 

Miljö o Bygg -2 946 -2 416 530 

Måltid -13 412 -14 322 -910 

Räddtjänst -5 666 -5 920 -254 

Lokalvård 0 -14 -14 

Kollektivtrafik -6 356 -5 750 606 

Färdtjänst -2 390 -2 931 -541 

Totalt -18 385 -18 128 257 
    

KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETER INOM ALLMÄNNA UTSKOTTETS 

ANSVARSOMRÅDE 

 
Ordförande: Patrik Nilsson 

Sektorchef: Wolf Fischer 

REDOVISAT HELÅR 2018 

2018 

 

2017 

Driftintäkter 95 495 91 523 

Driftkostnader -113 623 -110 290 

Nettoram -18 128 -18 767 

Kalk kapitalkostnad -13 859 -14 253 

Nettodriftkostnad -31 987 -33 020 

 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

54 

 

 

EKONOMISKT RESULTAT 

Totalt visar SHBK ett överskott på 257 tkr, 

men det är stora variationer mellan de 

ingående verksamheterna. Administration, 

Fastighet, Miljö & Bygg samt 

Kollektivtrafik visar stora överskott. 

Måltid, Räddningstjänst och Färdtjänst står 

för de stora underskotten. 

 

Administration 

Överskott 245 tkr beror på vakanser. 

 

Bilpool 

Underskott 78 tkr pga lägre nyttjande än 

budgeterat, samt extrakostnader vid 

återlämnande av leasade bilar. Ytterst 

kostsamt att returnera skadade bilar utan 

att ha skadeanmält dessa, detta påverkar i 

stor grad underskott för bilpoolen. 

Två nya bilar kommer under 2019 och 

dessa av typen SUV för att bredda 

möjligheten att boka bil med bra 

framkomlighet vid dåligt väglag alt sämre 

vägar. 

 

GVARP 

Totalt ligger GVARP i nivå med budget. 

 

Skattefinansierade verksamheter 

De skattefinansierade verksamheterna 

kostar ca 240 tkr mer än budget för 2018. 

Kostnad för snöröjning/sandning ca 175 

tkr över budget, och 135 tkr dyrare än år 

2017. 75% av budget för underhåll gator är 

upparbetad. Bidrag till enskilda vägar 

dyrare än budgeterat. Kostnaden för 

vägbelysning betydligt högre än budget 

pga inköp av korgbil, höga material- och 

entreprenadkostnader samt maskinhyra. 

Investerade i ca 30 st LED-armaturer som 

är monterade i Robertsfors för att testa 

olika kvaliteter, de armaturer vi monterar 

ner används som reservdelar. Beståndet av 

armaturer är ca 7-10 år gammalt och 

många fungerar dåligt och tänds och släcks 

då och då. Vi kommer att behöva investera 

i nya armaturer framåt i tid och då är det 

bra om vi vet vilka som fungerar bra. 

Affärsmässiga verksamheter 

VA-verksamhet 
Höga intäkter från anslutningsavgifter 

vatten. Höga kostnader för material, 

entreprenader, reparationer och konsulter. 

Totalt ett överskott på ca 190 tkr för VA- 

verksamheten, främst pga att man endast 

upparbetat 20% av underhållsbudgeten. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

89% 93,4% 92,3% 92,7% 101,8% 101,2% 

Täckningsgrad VA-verksamhet 

 

Renhållning 

Intäkter sophämtning ca 500 tkr över 

budget, främst beroende på återföring av 

gammalt överskott. Höga intäkter ÅVC, 

men även höga kostnader för krossning av 

träavfall. Behov av mer utrymme för 

containrar vid ramp, vore bra att få 

asfaltera ytan för att lättare hålla rent. 

Renhållning totalt knappt 200 tkr i 

överskott. 

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

109,5% 126% 123,7% 112,7% 99,1% 103,1% 

Täckningsgrad Renhållningsverksamhet 

 

Slamtömning 

Ett underskott på 60 tkr för 2018. 

Vi tömmer med spolbilen ca 45 % av de 

enskilda brunnarna och entreprenören tar 

resten. Vi kör med dubbelbemanning av 

arbetsmiljöskäl, påverkar kostnader. 

 

Fastighet 

Flera vattenskador i kommunala fastigheter 

under året. Höga kostnader för tak- 

skottning pga den snörika vintern. 

Kostnader för el, fjärrvärme och service- 

avtal lägre än budgeterat. Drygt 90 % av 

underhållsbudgeten förbrukad. Försäljning 

av industrihuset i Bygdeå pågår, 

handpenning på 120 tkr erhållen i slutet av 

2018. Totalt visar fastighet ett överskott på 

ca 650 tkr. 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

51 53 56 52 50 51 49 

Fastighetsunderhåll kr/kvm 
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Miljö & Bygg 

Överskott ca 530 tkr pga låga kostnader för 

bostadsanpassning och höga intäkter för 

bygglov. 

 

Måltidsverksamhet 

Livsmedelskostnad ca 800 tkr över budget, 

pga rejält höjda priser under hösten, ser ut 

att fortsätta på samma höga nivå. Höga 

kostnader för reparationer. Uteblivna 

intäkter pga att nästan alla personalluncher 

på Tundalsskolan räknas som pedagogisk 

måltid. Totalt ett underskott för 

måltidsverksamheten på drygt 900 tkr. 

 

Räddningstjänst 

Ingår i gemensam räddningsnämnd med 

Umeå och Vindeln from 2018. Underskott 

ca 250 tkr pga sommarens skogsbränder, 

som de ingående kommunerna har 

solidariskt betalningsansvar för. 

 

Lokalvård 

Utökningar på flera objekt under 2018 men 

de ökade intäkterna täcker inte helt 

kostnaden för 1 heltid. Låga kostnader för 

reparationer och konsulter. Sammantaget 

ett litet underskott. 

 

Kollektivtrafik 

Överskott för Länstrafiken ger en 

återbetalning för 2018 på ca 185 tkr. 

Dessutom är återbetalning för 2017 

bokförd under 2018 då information om den 

kom sent, ca 440 tkr. Kostnader för 

snöröjning busskurer och städning väntrum 

något högre än budgeterat. Totalt ett 

överskott för kollektivtrafik på drygt 600 

tkr. 

 

Färdtjänst 

Kostnaderna för färdtjänst fortsätter att 

öka, trots en höjning av egenavgiften under 

2018. Kostnaderna för riksfärdtjänst är 

dock lägre än 2017. Totalt ett underskott 

på ca 540 tkr för 2018. 

PERSONALKOSTNADER 

Totalt för SHBK överstiger personal- 

kostnaderna budget med drygt 300 tkr, 

vilket motsvarar knappt 1% av personal- 

budgeten. Heltidssatsningen påverkar 

kostnaderna, och sjukfrånvaro leder till 

kostnader för sjuklön och vikarier. 

Nyrekryteringar inom fastighet, lokalvård 

och miljö medför högre kostnader, men 

dessa täcks delvis av ökade intäkter. 

Tjänsten som sektorchef för SHBK har 

varit vakant några månader under våren 

2018. Dessutom slutade fastighetsansvarig 

under sommaren, den vakansen är inte 

tillsatt. Ny driftchef fastighet anställd 

under hösten, överlappning några månader 

med avgående chef. Lägre bemanning på 

GVA under en period pga tjänst- och 

föräldraledighet, samt ett högre nyttjande 

av entreprenör för slamtömning. 

 

Budget Förbrukat Förbrukat Avvikelse 

35 192 35 515 100,9% -323 

Personalkostnader 2018 

 

 
FRAMTID 

Fortsatt arbete med de stora byggprojekten 

Apotekaren och nya förskolan och nytt 

tillagningskök i angränsning till förskolan 

på Jennings. 

Investeringar och insatser med koppling 

mot underhåll och renovering har 

tillsammans med ramavtalsentreprenör för 

bygg planerats för hela 2019 för att 

optimera verkansgrad och kartlägga när 

under året dessa arbeten kan utföras. 

Kartläggning av brand och säkerhet i och 

på våra fastigheter är inledd och detta 

arbete kommer fortsätta under hela 2019. 

Arbete med rutiner och processer för olika 

typ av verksamhet inledd för att 

effektivisera SHB –sektorns olika 

verksamhetsgrenar. 

Kommer under årets tidigare delar arbeta 

med och ta fram arbetsberedningar och 

riskanalyser för verksamheternas olika 

uppgifter. 

Investeringar och byggåtgärder för 2020 är 

under lupp för att få kontroll på vad vi 
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tillsammans med entreprenörer klarar av 

att utföra så vi slipper att fortsättningsvis 

skjuta på investeringar till kommande år. 

Det vi äskar för bygger vi ! 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Gällande måluppfyllelse finns det att önska 

då en hel del av planerade åtgärder inte 

hunnits med i brist på entreprenörer och 

planerade insatser har fått vika för mer 

akuta åtgärder så som tex vattenskador och 

oväntade brister i avloppsnät. 

Vatten: renoverat 3 st 

tryckstegringsstationer där det tidigare 

höjdes tryck med kompressorluft, vi har 

satt in varvtalsreglerade pumpar för att 

slippa besiktningskrav av tryckluften. 

arbete med rengöring av 

vattenledningsnätet i Kålaboda är utfört 

och letat efter en bättre källa (se 

investering). Införskaffat ett 

reservkraftsaggregat på släpvagn samt 

förberett vattenverken i Flarken och 

Åkullsjön med uttag så att de går att driva 

vid strömavbrott, även ett antal 

tryckstegringsstationer är förberedda. Vi 

har köpt in sensorer som sätts ut på ventiler 

i ledningsnätet som lyssnar efter läckor. 

 

Gata: 2018 asfalterades sträckan på 

Bäckvägen i Bygdeå som satt till sig över 

vintern. Vi har grävt ur och fyllt upp en 

sträcka på Sundmarksvägen i Bygdeå som 

får ligga till sig i vinter. Avloppsledningar 

på Parkgatan i Robertsfors havererade 

medförde akut insats för att lösa. Övriga 

arbeten såsom att sänka brunnar som 

sticker upp för att minimera olycksrisken 

för de som plogar gatorna. 

 
 

INVESTERINGAR 

Lika som måluppfyllelsen har flertalet 

investeringar /underhållsinsatser blivit 

flyttade till 2019 tack vare tidsbrist och 

bristande planering med entreprenörer. 

Beslut tagna att inte flytta med icke utförda 

investeringar vidare framåt då de under 

flera år inte utförts, tar ny fart om dessa 

åtgärder återigen blir aktuella. 

Asfaltering av Parkgatan och 

Sundmarksvägen, Inre Ringvägen i 

Robertsfors har behov av omläggning men 

VA åtgärdas först, planerar att åtgärda 

beläggningen på Näverstigen i Robertsfors. 

Filming av ett urval av dagvattenledningar 

som ska ligga till grund för framtida 

planering. Fortsätter att åtgärda 

uppstickande brunnar. 

Investering i egen korgbil för att ge en 

ökad service med att laga trasiga lampor, 

tidigare hyrdes bil men nu kan vi vara mer 

flexibla och byta lampor oftare, kräver 

mindre planering, fotsätter att testa LED- 

lampor, planen är att byta ut i ytterområden 

med långa körsträckor, vi riktar upp 

lutande stolpar. I Estersmark har 

Trafikverket flaggat för att vår 

gatubelysning inte kommer att få stå kvar i 

och med vägombyggnad, ett 20-tal 

armaturer idag men det krävs fler enligt 

deras standard, investeringsbehov på ca 

500 tkr till 2020. 
 

 
Investeringar Förbrukat Avvikelse OMB 

51 730 12 716 39 014 38 900 
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REDOVISAT HELÅR 
2018 2017 

 
Ordförande: Robert Lindgren 

Driftintäkter 18 741 15 762 Sektorchef: Carin Elofsson 
Driftkostnader -188 898 -180 360   

Nettoram -170 157 -164 598   

Kalk kapitalkostnad -2 249 -1 864   

Nettodriftkostnad -172 406 -166 462 ett överskott med 2,3 mkr till följd av ett 

 

UTFALL HELÅR FÖR KS BOU:S 

ANSVARSOMRÅDE 2018 

Redovisning 

Budgeterade nettoramar 
Skillnad 

170 157 

172 498 
2 341 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Barn och utbildningsutskottet fullgör kom- 

munens skyldigheter enligt skollagen och 

skolformsförordningarna. 

 

Utskottet ansvarar för: 

 Förskola och pedagogisk omsorg 

 Grundskola inkl fritidshem 

 Särskola 

 Lärcentrum (gy-utb, SFI, vux.utb) 

 BOU Kultur (musikskola) 

 

UTSKOTTETS RESULTAT 

 
UTFALL FÖR HELÅRET 2018 

 Budget Utfall Diff 

Förskola 41 215 43 994 - 2 779 

Grundskola 88 880 88 577 303 

Särskola 4 416 4 336 80 

Lärcentrum 36 327 31 585 4 742 

BOU Kultur 1 660 1 665 -5 
 172 498 170 157 2 341 

 

Sektor barn- och utbildning totala netto- 

kostnader är 3,4% högre 2018 jämfört med 

föregående år. Detta förklaras av framför- 

allt kostnadsökning inom förskolan och 

Lärcentrum (IKE gymnasieelever) samt 

årlig löneöversyn. Sektorn redovisar totalt 

stort överskott inom Lärcentrum. 

 

Förskolan 

Redovisade nettokostnader har ökat med 

6,7% jämfört med föregående år. Under- 

skottet på 2,8 mkr förklaras av högre kost- 

nad för IKE1 med 250 tkr samt högre kost- 

nad för föräldrakooperativet Drömvallen 

med 780 tkr. 
 

Avseende den egna verksamheten har för- 

skolorna 1 750 tkr högre kostnader än bud- 

geterat, som främst avser personalkostnad 

och sjuklön. De höga personalkostnaderna 

förklaras av att många barn har särskilda 

behov som kräver extra resursförstärkning 

samt att antalet inskrivna barn ökat under 

året. Även dagbarnvårdarverksamheten har 

förstärkts under året till följd av fler barn 

och fler barn med särskilda behov. 

 

Prognosen vid delårsbokslutet var ett un- 

derskott på 2 600 tkr, till detta kom kost- 

nad för återställning av modul i Bygdeå 

som enligt plan skulle belastat investerings- 

projektet med ca 220 tkr vilket förklarar 

differens mot prognosen. 

 

Grundskolan 

Grundskolans redovisade nettokostnader 

har ökat med 1,9% jämfört med föregående 

år. Överskottet beror av projektintäkter som 

medfört lägre kostnad än budgeterat inom 

elevhälsan. 
 

 

 

1 
Interkommunal ersättning 

KOMMUNSTYRELSEN 

VERKSAMHETER INOM BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTETS 

ANSVARSOMRÅDE 
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Särskolan 

Redovisade nettokostnader har minskat 

med 1% jämfört med föregående år. Över- 

skottet förklaras av något lägre kostnad för 

IKE. 

 

Lärcentrum 

Lärcentrums redovisade nettokostnader har 

ökat med 3,6%, vilket förklaras av högre 

IKE jämfört med föregående år. 

 

Överskottet på 4,7 mkr förklaras av lägre 

kostnad för IKE och skolskjuts än budgete- 

rat med 2,1 mkr. Kostnad för lokal admi- 

nistration och skolutveckling är 850 tkr 

lägre än budgeterat till följd av projektin- 

täkter samt lägre kostnad än budgeterat för 

yrkesvux med 1 270 tkr till följd av att 

vård- och omsorgsutbildningen startades 

först under höstterminen. 

 

Musikskolan 

Musikskolan redovisar 5,8% högre netto- 

kostnader jämfört med föregående år (90 

tkr). Totalt redovisar ett underskott på 5 tkr 

vilket får ses som ett nollresultat. 

 
 

FRAMTID 

 

Förskolan 

Inom förskolan är den största utmaningen 

kompetensförsörjning. Idag råder brist på 

förskollärare och andelen personal utan 

utbildning för arbete med barn är mycket 

hög. För att uppnå målsättningen med två 

förskollärare och en barnskötare skulle tolv 

förskollärare behöva rekryteras. 

 

Ny läroplan för Förskolan (gäller från 

2019-07-01) ska implementeras under 

2019. I den nya läroplanen tydliggörs grän- 

sen mellan undervisning och utbildning 

samtidigt som digital kompetens utgör en 

ny del i läroplanen. Förskollärarnas roll och 

ansvar tydliggörs i förhållande till övrig 

personal. Förskolechef benämns i den nya 

läroplanen som rektor. 

Grundskolan 

Under 2017 permanentades det statliga lä- 

rarlönelyftet vilket innebär en ökad kostnad 

med ca 1 500 tkr ifall det riktade statsbidra- 

get avvecklas. 

 

Timplanen för grundskolan har förändrats 

och är numer stadieindelad, vilket innebär 

mindre möjlighet att fördela tid mellan års- 

kurser, ny timplan införs inför läsåret 

2019/20. 

 

Lärcentrum 

Antal elever i introduktionsprogrammen 

minskar kraftigt, vilket resulterat i beslut att 

avveckla detta i egen regi för att istället 

köpa platser inom samverkansavtalet. 

 

Inom vuxenutbildningen blir samverkan 

med lokalsamhället/näringslivet mycket 

viktigt om Lärcentrum ska bidra till kompe- 

tensförsörjning utifrån brister i lokal ar- 

betsmarknad. 

 

Musikskolan 

En strategi och verksamhetsplan har under 

2018 fastställts för Musikskolan där vision- 

en är att utvecklas mot en kulturskola. En 

av utmaningarna i musikskolan är att bibe- 

hålla en hög andel elever i årskurs 4-9 som 

deltar. 

 
 

MÅLUPPFYLLELSE 

 

Medborgare/Kund 

Betygsindex ”Förskola” i Medborgarenkä- 

ten (NMI) har ökat från 64 år 2016 till 66  

år 2018, men når inte måltalet 70. 

 

Hållbarutveckling & tillväxt 

Måltalet om topp 50 i ”Öppna jämförelser 

grundskola” nås inte under året, det sam- 

manvägda resultaten landar på ranking 100 

av 290 kommuner, det är dock en kraftig 

förbättring mot föregående år med ranking 

173. Här måste också noteras att 2018 var 

sista året som ett sammanvägt resultat (ran- 

king) presenteras. 
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Andel elever som uppnått kunskapskraven i 

alla ämnen i årskurs nio har ökat från 

69,8% vårterminen 2017 till 78,9% vårter- 

minen 2018. Andelen elever behöriga till 

yrkesprogram ökat från 77,8% till 87,3% 

vårterminen 2018. Meritvärdet i årskurs nio 

vårterminen 2018 var 225,4 jämfört med 

214,1 föregående år. Genomgående har 

flickor bättre resultat än pojkar. 

 

Andelen elever i årskurs sex som uppnått 

kunskapskraven i alla ämnen vårterminen 

2018 var 76,3% jämfört med 65,5% föregå- 

ende år. 

 

Andel elever i musikskolan når inte målta- 

let om minst 55% utan slutar på strax under 

50% av eleverna i årskurs 4-9. 

 

Ekonomi 

Avseende budgetföljsamhet är det stora 

variationer inom sektor barn- och utbild- 

ning där grundskola, särskola och musiks- 

kola får anses ha god budgetföljsamhet, 

medan Lärcentrum redovisar stort överskott 

(15,6%) och förskolan ett underskott (- 

6,7%). 

 

När det gäller att begränsa kostnadsutveckl- 

ingen är det förskolan som inte klarar detta 

under året till följd av fler barn och fler 

barn med särskilda svårigheter samt höga 

sjuktal. 

 

Medarbetare 

Sjukfrånvaron för sektor barn- och utbild- 

ning var 6,58% för helåret 2018 jämfört 

med 8,24% föregående år. Även sjukfrån- 

varon sjunkit i samtliga verksamheter så 

finns dock inom sektorn stora variationer. 

Tre verksamheter ligger under måltalet om 

högst 5,5% - grundskolan F-9 (5,35%), 

grundsärskolan (5,06%) och Lärcentrum 

(5,42%), I fritidshemsverksamheten är sjuk- 

frånvaron för helåret 2018 10,04% och i 

förskolan 7,83, även om sjuktalet sjunkit 

från föregående år även i dessa verksam- 

heter så ligger det betydligt över måltalet. 

Resultat från medarbetarenkäten visar på ett 

nöjd-medarbetar-index (NMI) på 4,9 vilket 

är samma resultat som år 2016 och som för 

Robertsfors kommun i sin helhet. 

Under året har i princip samtliga medarbe- 

tarsamtal genomförts, finns enstaka avvi- 

kelser där medarbetare nekat. 

 

INVESTERINGAR 

 
Budget Redovisat Utfall 

1 200 1 093 107 

650 602 48 

728 368 360 

 

Av det totala klumpanslaget på 1 200 tkr 

har investeringar i stort genomförts enligt 

plan med resultat att 107 tkr återstår. 

 

I  investeringsbudget  2018   fanns   avsatt  

1 000 tkr till ett-till-ett-satsningen, en upp- 

följning gjordes under maj månad som vi- 

sade att investering i ett-till-ett omfattar 560 

tkr 2018. Kommunfullmäktige beslutade 

enligt förslag att omfördela resterande till 

WiFi i förskolan (90 tkr) och WiFi i äldre- 

omsorgen (350 tkr). 

 

Från 2017 ombudgeterades totalt 728 tkr, 

av dessa avser 300 tkr inventarier efter om- 

byggnation av förskolan Apotekaren. Då 

ombyggnation försenats innebär detta att 

budget om 300 tkr bör överföras till 2019. 
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REDOVISAT HELÅR 2018 

Ensamkommande 2018 2017 
barn 

Driftintäkter 15 156 

Driftkostnader -15 016 

Nettoram 140 

42 338 

-42 338 

0 

 
 

UTFALL HELÅR 
 

BUDGETUTFALL HELÅR 2018 

Budgeterade nettoramar 

Redovisat 

Differens 

168 301 

175 443 

- 7 142 

 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

 

Insatser barn och familj (IFO) 
Insatser för barn och familj avser 

verksamhetsområdet Individ och 
Familjeomsorg, IFO. IFO består av en 

socialsekreterarargupp och ett öppenvårdsteam, 

FIFA (Familjer i Förändringsarbete). Inom IFO 

arbetar man med utrednings och 

behandlingsarbete med målgrupperna Barn och 

Unga, Missbruk, psykisk ohälsa, Familjerätt 

och försörjningsstöd samt stöd till 

ensamkommande barn. 

 

Insatser för äldre i ordinärt boende 

(hemtjänst och sjukvård i hemmet) 

Insatser i ordinärt boende avser i huvudsak 

hemtjänst och hemsjukvård. Hemtjänsten utgår 

från två hemtjänstgrupper. En i Robertsfors och 

en i Ånäset-Bygdeå. Till ordinärt boende 

räknas också fram till och med 2018 

korttidsboendet Gläntan, med 12 platser. 

Korttidsbondet flyttas över från och med 2019 

till området Insatser för äldre i särskilt boende. 

Hemtjänsten ger stöd i hemmet av olika slag. 

Det kan röras sig både om både serviceinsatser 

och omvårdnadsinsatser efter beslut från 

biståndsbedömare. Hemsjukvård ges av 

hemtjänstpersonal på delegation eller av 

kommunens hemsjukvård där det arbetar 

sjuksköterskor och sjukgymnast och 

arbetsterapeut. 

 
 

Insatser för äldre i särskilt boende 

Särskilt boende är en boendeform som erbjuder 

omvårdnad dygnet runt och är ofta aktuellt då 

behoven inte kan tillgodoses genom hemtjänst. 

Beslut om bistånd i form av särskilt boende 

fattas av biståndshandläggare. Liksom inom 

hemtjänsten så har kommunen ett hälso- och 

sjukvårdsansvar för de som bor på kommunens 

särskilda boenden. Detta tillgodoses genom 

kommunens HSL enhet eller av 

omvårdnadspersonal på delegation. Inom HSL- 

enheten arbetar sjuksköterskor, fysioterapeut 

och arbetsterapeut. Robertsfors har totalt 100 

platser på särskilt boende. Dessa är uppdelade 

på Lövlunden, Edfastgården och 

Nysätragården. 

KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS 

ANSVARSOMRÅDE 

Kjell-Åke Nilsson 

Jhonas Nilsson 

Ordförande: 

Socialchef: 

REDOVISAT HELÅR 2018 
2018 

 

2017 

Driftintäkter 32 376 30 184 

Driftkostnader -207 819 -194 718 

Nettoram -175 443 -164 534 

Kalk kapitalkostnad -1 564 -1 596 

Nettodriftkostnad -177 007 -166 130 
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Insatser för personer med 

funktionsnedsättning (LSS) 
Området insatser för personer med 

funktionsnedsättning avser i huvudsak 

verksamheter där brukaren beviljats bistånd 

enligt LSS. Det omfattar våra två 

gruppbostäder, Bergmästargatan och 

Bäckvägen med fem lägenheter vardera, vår 

dagliga verksamhet på Dagcenter och 

korttidsboendet Humlan samt personlig 

assistans uppdelat på sju arbetsgrupper. 

 
 

UTSKOTTETS RESULTAT 

 
  Budget Redovisat Avvikelse  

 

Insatser ordinärt boende 49 177 52 278 -3 101 

Insatser i särskilt boende 71 873 76 039 -4 166 

Insatser LSS 30 919 28 976 1 943 

Insatser IFO 16 332 18 150 -1 818 

TOTALT 168 301 175 443 - 7 142 

 
 

IFO 

Gör ett totalt underskott på -1 818. Detta beror 

till största del på stora kostnadsökningar för 

hem för vård och boende (HVB). Kostnaderna 

för HVB totalt uppgått till 2566 tkr vilket är en 

ökning av ca 1300 tkr från 2017. 

Även kostnader för försörjningsstöd har ökat 

från 2017 till 2018 med ca 200 tkr. Trots ett 

relativt stor underskott inom IFO är det viktigt 

att påpeka att i jämförande statistik från 2017 

(senaste uppgifterna i Kolada) så ligger 

Robertsfors kommun bland de 25% med lägsta 

kostander för IFO per invånare. 

 

Mottagande av ensamkommande barn 

Mottagningen av ensamkommande barn har 

sedan 2016 minskat dramatiskt och det har 

under 2018 endast anvisats två ungdomar till 

kommunen. Detta har medfört stora 

omställningar i verksamheten för mottagandet 

av ensamkommande ungdomar. 

Under 2018 har HVB Nova, stödboendet Vega 

samt etableringsteamet avvecklats. Det som 

återstår idag är införlivat i IFO´s befintliga 

strukturer och motsvarar två årsarbetare. 

Utöver den egna verksamheten finansieras 

externa HVB vistelser och familjehem för 

målgruppen av medel från 

Ensamkommandeverksamheten. 

Det ekonomiska ansvarat för mottagandet av 

ensamkommande barn ligger under Allmänna 

utskottet. 

 

Ordinärt boende 

Totalt underskott på -3 101 tkr. Det största 

underskottet återfinns på korttidsboendet 

Gläntan som gjort ett underskott på -1080 tkr. 

Detta förklarar utifrån att snabbare utskrivning 

från slutenvården har medfört en större 

belastning på korttids i avvaktan på hemgång 

vilket periodvis har medfört utökning av 

platser. Vidare har vi haft ett behov av att 

stärka nattbemanningen till att omfatta två 

vakna nätter för att klara behoven. Ytterligare 

åtgärder som gjorts för att möta detta har varit 

att höja tjänstgöringsgrad för chef. 

Även hemtjänsten Robertsfors och Ånäset 

står för en stor del av underskottet. En 

förklaring är volymökning av beslutade timmar 

sedan 2016 har hållit i sig under 2017 och 2018 

vilket det inte kompenserats för i budget. Andra 

förklaringar är ökade kostander för 

hemsjukvård, matdistribution samt beredande 

av möjlighet för äldre att äta lunch i gemensam 

lokal. Kostnaderna för hemsjukvården har 

framförallt påverkats av så kallade 

sommaravtal som en följd av vikariebristen 

gällande sjuksköterskor. 

 

Särskilt boende 

Totalt underskott på - 4 166 vilket är ett sämre 

resultat än tidigare prognostiserat. På 

Lövlundens äldreboende har vi har ett 

underskott på -2100 tkr. Men även HSL 

enheten står för en stor del av underskottet på - 

800 tkr. Kostnaderna beror bland annat på 

stärkt bemanning och riktade insatser för 

arbetsmiljöarbete specifikt gällande våra 

demensavdelningar. Kostnaderna för HSL har 

till stor del påverkats av så kallade 

sommaravtal som en följd av vikariebristen 

gällande sjuksköterskor. Heltidsresan har 

bidragit till ökande konstander under 2018 samt 

höjd tjänstgörningsgrad för chefer. 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

62 

 

 

Funktionsnedsättning LSS 

Totalt överskott på 1 943 tkr. Överskottet beror 

till största del på minskade kostnader sedan 

avseende köp av huvudverksamhet, dvs köp av 

externa vårdplatser på boende med särskilt stöd 

och service enligt LSS. 

 
 

MÅLUPPFYLLELSE 

 

Hemtjänst 

Brukarnöjdhetsindex BNI. 
BNI hemtjänsten 94 %. Kommunstyrelsens mål 

för hemtjänsten är därmed uppfyllda. 

 

Sjukfrånvaro. 

Hemtjänst Robersfors: 10,18 % 

Hemtjänst Norra: 5,40 % 

Gläntans korttidsboende: 6,35 % 

 

Särskilt Boende 

Brukarnöjdhetsindex BNI. 
BNI Särskilt boende 86 %. Kommunstyrelsens 

mål i styrkortet att BNI ska vara högre än 85% 

är uppfyllt. 

 

Sjukfrånvaro. 

Lövlunden: 13,13 % 

Edfastgården: 11,36 % 

Nysätragården: 11.45 % 

 

LSS 

Brukarnöjdhetsindex BNI. 
BNI LSS. Brukarenkät har genomförts med 

gott resultat. Frågorna är dock inte utformade 

så att ett BNI kan räknas fram på samma sätt 

som de nationella enkäterna som besvaras inom 

äldreomsorgen. Verksamhetens bedömning vid 

analys av enkätsvaren att kommunstyrelsen mål 

avseende brukarnöjdhet är uppfyllt. 

 

Sjukfrånvaro. 

Assistans: 5,58 % 

LSS: 4,58 % 

 

Biståndsbedömning 

Brukarnöjdhetsindex BNI. Svarsfrekvensen på 

undersökningen har vart för låg för att resultatet 

ska gå att använda. 

IFO 

Brukarnöjdhetsindex BNI. 
Inom individ och familjeomsorgen har 

genomfört en brukarundesökning som 

sammanställs och används för utveckling av 

verksamheten. Utifrån enkätens utformning går 

det inte att räkna fram ett BNI. 

 

Sjukfrånvaro. 

Handläggare: 2,63 % 

 
 

Gemensamt för alla verksamheter är att 

uppföljning görs både genom egenkontroll och 

extern kontroll. Egenkontrollen består bland 

annat i granskning av dokumentation, och 

uppföljning av verkställighet av beslut. Vidare 

tar verksamheterna in information genom 

Öppna jämförelser. Internkontrollen har visat 

på god kvalitet i verksamheterna. 

 

Medarbetare 

Den totala sjukfrånvaron inom sektorn under 

2018 uppgick till 8,75 %. Utvecklingen under 

året har dock varit positiv. Under förta halvåret 

var sjukfrånvaron 9,64% och under andra 

halvåret 7,84. Ett långsiktigt arbete pågår för 

högre hälsotal och det är ett prioriterat arbete 

inom sektorn. 

 
 

FRAMTID 

 

Äldreomsorgen 

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar att 

klara kompetensförsörjning dels utifrån den 

demografiska utvecklingen som medför att vi 

blir fler som efterfrågar välvärdstjänster och vi 

blir färre som kan bemanna behovet. Dels för 

att vi kommer att ha mindre skatteintäkter i 

relation till den välfärd vi förväntas ge. För att 

möta detta behov behöver vi fortsätta arbetet 

med välfärdsteknik och utvecklandet av nya 

arbetsformer. Det kommer dock initialt att 

innebära att den upplevda kvaliteten i viss mån 

minskar till följd av åtgärder som kommer att 

behöva göras 
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LSS 

Under det kommande året kommer ett nytt 

serviceboende enligt LSS öppnas. Det finns i 

dagsläget gynnande beslut som behöver 

verkställas och det är troligt att vi de närmaste 

åren får större efterfrågan. Även LSS 

verksamheten kommer att omfattas av de 

utmaningar äldreomsorgen står inför och även 

här kommer neddragningar i verksamheten att 

bli nödvändig. 

 

IFO 

IFO har under 2018 haft stora utgifter främst 

för Hem för Vård och Boende, HVB. Under 

2018 har den kommunens egna öppenvården 

utvecklats och förstärkts för att kunna jobba 

med familjer och unga i ett tidigt skede för att 

förebygga mer omfattande åtgärder. Detta 

väntas ge resultat i form av kortare HVB 

placeringar samt ge bättre förutsättningar för 

hemtagning från familjehem. 

 

Medarbetarperspektivet 

Arbetet med öka heltidstjänstgöring i 

kommunen, s.k. heltidsresan är i full gång. 

Detta ställer stora krav på planering och 

samnyttjande av resurser. Det vi kan se i 

dagsläget är att det kommer att medföra stora 

ökningar för personalkostnader. Utmaningen är 

att schemalägga på ett personalekonomiskt sätt 

med bibehållen kvalitet. Verksamheten arbetar 

med verkställigheten av detta. 

 

Välfärdsteknologi 

Det är mycket viktigt att arbetet med att 

utveckla välfärdsteknologin i kommunen 

prioriteras. En handlingsplan för hela sektorn 

tillsammans med IT kontoret har tagits fram för 

att säkerställa ett hållbart införande. Vi har 

kommit en bra bit på vägen men det är ett 

långsiktigt arbete innan vi kan börjas se 

resultatet av dessa satsningar. 

INVESTERINGAR 

 

Budget 2018 Förbrukat Avvikelse 

2300 tkr 880 tkr 1420 tkr 

 

Planerade inversteringar av digitala larm på 

Särskilda boenden och av verksamhetssystem 

har inte kunnat genomföras under året varför 

inversteringsmedel 800 tkr, behöver 

ombudgetaras från 2018 års inversterings- 

budget till 2019. Upphandling av larmsystem 

och nytt verksamhetssystem pågår. 

 

Planerade investeringar i WiFi nät på särskilda 

boenden har ej kunnat genomföras under året 

varför dessa investeringsmedel, 350 tkr 

behöver ombudgeteras från 2018 års 

investeringsbudget till investeringsbudget 

2019. Ett utbyggt WiFi nät på våra särskilda 

boenden är en förutsättning för att installera de 

planerade digitala trygghetslarmen. 

 

Vidare den planerade starten av ett 

serviceboende enligt LSS skjutits på tiden och 

den planerade starten flyttas från 2018 till 

2019. Investeringsmedel till inventarier, 200 

tkr, behöver därför ombudgeteras från 2019 till 

2019 års inversteringsbudget. 
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REDOVISAT HELÅR 2018 

2018 

 
 

2017 

Driftintäkter 0 22 

Driftkostnader -646 -706 

Nettoram -646 -683 

Kalk kapitalkostnad 0 0 

Nettodriftkostnad -646 -683 

 

 
 

 
 
 

 

 

BUDGETUTFALL HELÅR 2017 

Redovisning 

Budgeterad nettoram 
Skillnad 

-646 
-669 

23 
 
 

Nämndens uppgifter 
 

Överförmyndarnämnden har som huvuduppgift 

att fullgöra kommunens ansvar enligt 

föräldrabalken att motverka att personer som 

inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av 

rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller 

personer som på grund av hög ålder, sjukdom, 

psykisk störning eller handikapp inte kan ta 

hand om t ex sin ekonomi eller andra 

angelägenheter. 

För den som har behov av hjälp medverkar 

överförmyndarnämnden till att god man, 

förvaltare eller förmyndare utses. 

Överförmyndarnämnden kontrollerar sedan att 

de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på 

ett bra sätt. 

 

Från och med 2014 ingår Robertsfors i 

Umeåregionens samarbete med en gemensam 

överförmyndarnämnd, där kommunen har en 

representant. 

Ensamkommande flyktingbarn skall ha god 

man, vilket har gjort att det varit ganska 

omfattande verksamhet under året. Dock har 

antalet minskat under året. 

Kostnaderna har minskat något om man jämför 

med 2017. Den budgeterade ramen har gett ett 

överskott på 23 tkr. 

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I 

UMEÅREGIONEN 

 
Repr från kommunen: Sune Johansson 

Ansvarig tjänsteman: Köpt tjänst från Umeå 
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REDOVISAT HELÅR 2018 

2018 

 
 

2017 

Driftintäkter 0 0 

Driftkostnader 25 -20 

Nettoram -25 -20 

Kalk kapitalkostnad 0 0 

Nettodriftkostnad -25 -20 

 

 
 

 
 
 

 

 

BUDGETUTFALL HELÅR 2017 

Redovisning 

Budgeterad nettoram 
Skillnad 

-25 
-37 
12 

 
 

Nämndens uppgifter 
 

Jävsnämnden fullgör frågor som rör 

myndighetsutövning gentemot kommunens 

egna verksamheter. 

Nämnden har även tagit fram tre ledord som 

ska vara vägledande för nämndens sätt att 

utföra sitt uppdrag: 

 Rättsäker myndighetsutövning 
 

 Effektiv verksamhet 
 

 God information och service 
 

Nämnden har under året haft två protokoll- 

förda sammanträden. 

MÅLUPPFYLLELSE 
 

Uppföljning av jävsnämndens styrkort visar för 

Medborgare/kund att tre av tre mål uppfyllts. 

Inom Attraktiv kommun med hög livskvalitet 

har måltalet på 100 % för genomförda 

inspektioner enligt plan Miljö uppnåtts. För 

livsmedel har vi inte uppnått 100 %. 

 

Informationsinsats PBL har genomförts. 
 

Inom mål God ekonomisk hushållning har 

måltalet uppnåtts. Ekonomisk uppföljning har 

verkställts vid varje möte varför målet är 

uppnått. 

JÄVSNÄMNDEN 

Ansvarig tjänsteman: Magnus Hansson 

Åsa Andersson Ordförande: 



 

 

 

TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER 

 
Allmänt 

 

För kommunen gäller lagen om kommunal 

redovisning (KRL), samt rekommenda- 

tioner utfärdade av Rådet för kommunal 

redovisning (RKR). 

 

Sammanställd redovisning 

Den sammanställda redovisningen omfattar 

Robertsfors kommun, Robertsfors 

Bostäder och Stiftelsen Sikeå hamn. 

 

Som konsolideringsmetod har använts 

förvärvsmetoden med proportionell 

konsolidering. Det innebär att eget kapital 

vid förvärvet eliminerats och att endast 

kommunens andel av resultaträkningar och 

balansräkningar ingår. I den sammanställda 

redovisningen ingår således endast den del 

av eget kapital som tillkommit efter för- 

värvet. Väsentliga koncerninterna mellan- 

havande i resultaträkning och balans- 

räkning har eliminerats. 

 

Konsolideringsandelen avser spegla 

kommunens inflytande i de juridiska 

personerna. Robertsfors bostadsstiftelse 

har konsoliderats till 100 procent. 

Stiftelsen Sikeå hamn har konsoliderats till 

50 procent. 

 

Kommunen 

 

Värdering 

Omsättningstillgångar värderas till 

anskaffningsvärdet eller verkligt värde om 

det är lägre. Som kortfristig fordran 

betraktas fordringar med förfallotid inom 

ett år från balansdagen. 

Anläggningstillgångar värderas till 

anskaffningsvärdet minskat med 

avskrivningar. Anskaffningsvärdet 

reduceras i förekommande fall med 

investeringsbidrag före beräkning av 

avskrivningar. Lån som tagits upp för att 

finansiera investeringar redovisas som 

långfristiga skulder. Det gäller även om 

den återstående avtalade löptiden vid 

bokslutstillfället är mindre än ett år. 

Avtalad delamortering av långfristiga lån 

som ska ske inom ett år redovisas som 

kortfristig skuld. 

 

Periodisering 

Skatteintäkter redovisas enligt rekom- 

mendation 4.2 från RKR. 

Rekommendationen innebär att inkomst- 

årets redovisade skatteintäkt bestå av tre 

delar: årets preliminära skatteinbetalningar, 

prognos för årets skatteavräkningslikvid 

samt slutavräkning för tidigare år. 

 

Upplupen semesterlön och övertid redo- 

visas som kortfristig skuld. Skuld- 

förändringen belastar resultaträkningen. 

 

Pensionsförpliktelser 

Pensioner redovisas enligt lagstadgad 

blandmodell. Det innebär att pensioner 

intjänade till och med den 31 december 

1997 behandlas som ansvarsförbindelse. 

Pensionsförmåner som årligen intjänas från 

och med 1998 redovisas som kostnad i 

resultaträkningen. Den individuella delen 

av pensionsförmåner enligt pensionsavtalet 

utbetalas årligen för individuell placering 

från och med 1998. Särskild löneskatt 

beräknas på intjänade pensioner i enlighet 

med rekommendation nr 5 från RKR. För 

tryggande av förmånsbestämda pensions- 

förmåner enligt KAP-KL (kompletterande 

ålderspension och efterlevandepension för 

vuxen och barnpension) finns försäkring 

tecknad. Försäkringspremien belastar 

resultaträkningen. 

För pensionsskuldsberäkning används 

SKL:S rek 17, RIPS 07. 

 

Kommunstyrelsen § 86/15 antog nya 

bestämmelser om omställningsstöd och 

pension till förtroendevalda (OPF-KL) 
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Avskrivningar 

 

Maskiner och inventarier 3-10 år 

Fastigheter och anläggn. 10-80 år 

Aktier, andelar m m Avskrivs ej 

Mark Avskrivs ej 

 

Avskrivning för maskiner och inventarier 

påbörjas vid anskaffningstillfället. För 

byggnader och anläggningar påbörjas 

avskrivning vid färdigställandetidpunkten. 

 

Inventarier som beräknas ha en ekonomisk 

livslängd på högst tre år kostnadsförs i sin 

helhet i samband med anskaffningen.. 

Detsamma gäller inventarier av mindre 

värde. Gränsen för vad som avses med 

”mindre värde” uppgår till ett basbelopp. 

 
Tilläggsupplysningar för materiella 

anläggningstillgångar. 

Informationen i not 9 A, 9 B och10 är inte 

så detaljerad som RKR ställt upp som krav 

för god redovisningssed i sin rekom- 

mendation nr 12. 

 

Komponentavskrivning 

Kommunen har övergått till att dela upp 

större projekt i komponenter för att erhålla 

en mer rättvisande bild av 

värdeförslitningen, så kallad komponent- 

avskrivning. I nedanstående tabell 

redovisas uppdelning för fastigheter samt 

GVA. 

 

Grupp Fastigheter Komp 

del 1 

Komp- 

del 2 

Komp 

del 3 

Komp- 

del 4 

Komp- 

del 5 

Komp- 

del 6 

1 Kontor med normal standard 80 år 40 år 30år 20 år 15 år 10år 

2 Förskolor/Skolor 80 år 40år 30 år 20 år 15 år 10 år 

3 Äldreboenden/sjukhem 80 år 40 år 30 år 20 år 15 år 10 år 

4 Gruppboenden 80 år 40 år 30 år 20 år 15 år 10 år 
 

5 
Museum/bibliotek, 

konsthallar 
 

80 år 
 

40 år 
 

30 år 
 

20 år 
 

15 år 
 

10 år 

6 Sporthallar 60 år 40 år 30 år 20 år 15 år 10 år 

7 Simhallar 60 år 40 år 30 år 20 år 15 år 10 år 

 

 
 

Gator och Vägar 

Komp 

1 

Komp 

2 

Komp 

3 

komp 

4 

komp 

5 

komp 

6 

komp 

7 

komp 

8 

Gata: 50 år 30 år 15 år      

GC-väg 50 år 30 år       

Belysning: 30 år        

Lekplatser: 30 år 10 år       

Parker 30 år 10 år       

Motionsspår o 

leder: 
 
30 år 

 
30 år 

      

Konstgräsplan: 50 år 8 år 30 år 30 år 10 år 30 år   

Ishall: 50 år 15 år 25 år 15 är 10 år    

Pumpstation: 70 år 15 år 10 år      

VA-verk: 70 år 15 år 10 år 5 år 15 år    

Vattentäkt: 20 år 50 år 15 år 30 år 10 år    

ÅterVinningsCentral 50 år 50 år 20 år 30 år 10 år 15 år 30 år 15 år 

Komp anl 50 år 30 år    
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Redovisning av lånekostnader 

Vid redovisning av lånekostnader används 

huvudmetoden, dvs lånekostnaderna 

belastar resultatet den period de hänför sig 

till. 

Leasingavtal 

Befintliga leasingavtal har klassificerats 

som operationella leasingavtal. 

Kommunen uppfyller nu kraven fullt ut när 

det gäller Rekommendation 18. Intäkter 

från avgifter, bidrag och försäljningar. 

Investeringsbidrag anslutningsavgifter och 

gatukostnads-ersättningar skall tas upp 

som en förutbetald intäkt och redovisas 

bland långfristiga skulder och periodiseras 

över anläggningarnas respektive nyttjande- 

period. 

 

Kommunen har tagit beslut om att avsätta 

tidigare överskott till en resultat- 

utjämningsreserv (RUR) Den redovisas 

under Eget Kapital. 
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KONCERNREDOVISNING 

 

 

 

KONCERNEN 
I Robertsfors kommun ingår Robertsfors 

Bostäder (100 procent) samt Stiftelsen 

Sikeå Hamn (50 procent). 

 

ROBERTSFORS BOSTÄDER 

Robertsforsbostäder - Stiftelsens 

ändamål 

Robertsforsbostäder är en allmännyttig 

bostadsstiftelse med ändamål att verka för 

en god bostadsförsörjning inom 

Robertsfors kommun. 

 

Robertsforsbostäder har till föremål för sin 

verksamhet att inom Robertsfors kommun 

förvärva, äga, förvalta och försälja 

fastigheter eller tomträtter och bygga 

bostäder, affärslägenheter samt kollektiva 

anordningar. 

 

Robertsforsbostäders styrelse får ej driva 

verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är 

förenlig med kommunal kompetens. 

 

Årets resultat 

Robertsfors Bostäder redovisar för året ett 

negativt resultat med 350 tkr. I jämförelse 

med föregående år är det en resultat- 

försämring med 1 180 tkr. 

Rörelseresultatet blev 1 278 tkr sämre. 

Finansnettot förbättrades med 198 tkr. 

Rörelsens intäkter har ökat med 336 tkr. 

Fler uthyrda lägenheter är orsaken till 

detta. Kostnaderna har ökat med 1614 tkr i 

jämförelse med föregående år, då man 

genomfört stora beslutade underhålls- 

aktiviteter. Därtill var avgifterna för vatten 

och avlopp högre samt elkostnaderna än 

föregående år. 

 

Måluppfyllelse 

Ett viktigt mål som RoBo har är att fort- 

sätta arbeta med att sänka drifts- 

kostnaderna under 2018. 

 

Årets verksamhet 

Flerfamiljshuset med 16 lägenheter 

slutfördes under 2018. Samtliga lägen- 

heter är uthyrda. 

 
En förstudie med Statens Bostadsomvand- 

ling om att sälja två fastigheter i Ånäset 

har fattats av kommunfullmäktige. Detta 

skulle öka lägenhetsinnehavet från åtta till 

arton stycken. 

Antalet vakanta lägenheter vid årets ingång 

var 0. Vi årets utgång var antalet 10. I stort 

sett avser det vakanshållande av lägenheter 

i Ånäset för att säkerställa boende för 

berörda hyresgäster under SBOs 

renovering av hyreshusen i Ånäset. 

 

Vid årets utgång ägde Robertsfors 

Bostäder 260 lägenheter, vilket är 16 fler 

än vid årets början. 

 

Framtida utveckling 

För att trygga bostadsförsörjningen ska 

även andra möjligheter till tillgänglighets- 

anpassade lägenheter utredas framför allt i 

Ånäset (SBO). 

Beslut har tagits att inleda rekrytering av 

verkställande funktionär (VD). 

 

Styrelsen och förvaltningen har arbetat 

med att utveckla modellen för långsiktig 

planering av underhåll och investeringar. 

Fokus inför 2019 är att ta fram en 

utvecklad drifts- och investeringsbudget 

mot bakgrund av redovisning enligt K3. 

 

Övrigt 

Under året har RoBo haft en del svåra 

avhysningar till följd av ej betalda hyror 

samt en del osämja mellan hyresgäster. 

Nya arbetsformer med planerad 

kommunikation och hyresgästkontrakt bl a 

har tagits fram under året. 
 

 

 
 

Nyckeltal 2018 2017 

Omsättning, tkr 13 452 13 116 

Resultat, tkr -350 830 

Nettoinvesteringar 0 0 

Soliditet % 8,2 10,8 
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KONCERNREDOVISNING 

 

 

 

 

STIFTELSEN SIKEÅ HAMN 
 

Årets resultat 

Stiftelsen redovisar för året ett överskott 

med 3 tkr. I jämförelse med föregående år 

är det en förbättring med 9 tkr. 

 

Årets verksamhet 

Stiftelsen har i linje med dess syfte fortsatt 

förvaltningen och utvecklingen av Sikeå 

hamnområde. Utarrendering av mark och 

uthyrning av lokaler har skett i samma 

omfattning som föregående år. Fortsatt 

upprustning av hamnområdet har 

verkställts. 

Framtida utveckling 

Fortsatt förbättring av området i samverkan 

med Legdeå-Sikeå intresseförening och 

Sikeå båtklubb m fl. 
 

 
Nyckeltal 2018 2017 

Omsättning, tkr 9 9 

Resultat, tkr 3 -6 

Nettoinvesteringar 0 0 

Soliditet % 99 98 

 

 

Ekonomiska engagemang inom 

koncernen 

 
Kostnader intäkter 

Tjänster 

Mottagn 

  
Givna 

Avgifter 

Mottagna 

 
Givna 

Finansiella intäkter 

Mottagna Givna 

Kommunen 

Robo 

2 187  
2 187 

1 164  
1 640 

0  
0 

       

Bidrag  

 
Mottagna 

 

 
Givna 

 

Bidrag 

Mottagna 

 

 
Givna 

  

Kommunen 

Robo 

 0 0    

       

Tillgångar  
Finansiella 

anläggnings 

tillgångar 

Mottagna 

 

 

 
 
Givna 

 
Fordringar 

 
 
Mottagna 

 

 

 
 
Givna 

  

Kommunen 

Robo 

Sikeå H 

 
526 

10 

536  
3 022 

3 022   
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