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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 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

God kommunal 
service 

NMI (NöjdMedborgarIndex) 2) 

 

Årligen NMI 58   2019 59 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

Attraktiv livsmiljö NRI (NöjdRegionIndex) 3) 

 

Årligen  NRI 64 
 

2019 63 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

 Hälsa och 
välbefinnande 

Ohälsotalet  Årligen OHT 35 2019 34.5 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

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 
(oförändrad 
p.g.a. ingen 
ny mätning) 

Attraktiv kommun Befolkningsökning Årligen Ökning  2019 Ökning 
med 1 
person 
30 juni 
19 

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% 

Prognos 
för helår 
-5 704 
tkr 

Förbättrad 
finansiell styrka 

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

Aug  
Dec 

60% 2019 61% 

 Begränsa 
kostnads-
utvecklingstakten 

% kostnadsökning i jmf med 
övriga kommuner i Sverige. 

Aug 
Dec  

Under 8% Varje år 
 

2,33% 
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MEDARBETARE 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid Resultat 

Attraktiv 
arbetsgivare 

God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen 5,5 2019 6,4% 

Attraktiv 
arbetsplats 

NMI (NöjdMedarbetarIndex) Årligen  5,2 Varje år   

Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal  Årligen 100% Varje år  
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Samlad bedömning 

 

Det finansiella resultatet för årets åtta 

första månader är på plus 12 021 tkr.  

 

Periodens förändring av intjänad 

semesterlön och okompenserad övertid 

har minskat semesterlöneskulden med 

ca 2 900 tkr från årsskriftet. 

Skulden kommer att förändras under 

året och i prognosen för helår upptagen 

som en kostnad med 500 tkr. 

 

Prognosen för helåret visar ett 

minusresultat på 5 704 tkr. Det är 

10 095 tkr sämre än budget. Extra 

pengar har utbetalats till kommunerna 

som stöd till integrationen för 

nyanlända och ensamkommande barn. 

På helår prognostiseras beloppet till  

4 753 tkr. 

 

Antalet invånare minskade första 

halvåret 2018 med 23 personer. För 

samma period 2019 ökade 

invånarantalet med 1 person och 

uppgår till 6 763.  

Invånarantalet är dock högre än det 

antagande på 6750 som gjorts i 

budgetarbetet för 2019. Inför 

budgetarbetet 2020 har prognosen 

skrivits ner till 6 740 invånare.   

 

Kommunfullmäktige har antagit en 

budget för 2019 med ett resultatmål på 

1 procent av skatt och utjämning. 

Prognosen för helår uppgår till minus 

5 704 tkr, vilket gör att det ekonomiska 

målet inte prognostiseras att nås. Det är 

första gången på många år som 

resultatprognosen är ett underskott. 

Sektorerna har ett uppdrag att komma 

med förslag till besparingar under 

innevarande år, för att komma ner till 

åtminstone ett nollresultat. 

  

Verksamheten inom barn- och 

utbildningsutskottets område 

prognostiserar ett underskott med 

1 892 tkr. Ett stort underskott inom 

förskolan mot budget förväntas till 

följd av volymökning och ökat antal 

barn med stora behov av extra 

stödresurser. I underskottet ingår en av 

kommunstyrelsen beviljad tredje 

förskolechef, som ej är budgeterad. 

Lärcentrums underskott förklaras av 

högre kostnad för IKE 1 215 tkr. Över-

skott redovisas inom grundskole-

verksamheten. 

 

Verksamheter inom sociala utskottets 

område prognostiserar ett underskott 

på 6 300 tkr. Insatser inom ordinärt 

boende och särskilt boende överskrider 

budget med drygt 5 600 tkr till-

sammans. Ett antal placeringar på hem 

för vård och boende avseende både 

vuxna och ungdom gör att budgeten 

överskrids med 700 tkr. Försörjnings-

stödet har däremot minskat. 

 

Personalkostnaderna har ökat kraftigt 

under ett antal år. Man har jobbat 

medvetet att försöka stoppa 

personalkostnadsutvecklingen. Under 

2019 har personalkostnaderna varit i 

paritet med 2018 års kostnad under de 

första åtta månaderna.  

Under 2019 har också i stort sett hela 

ensamkommande verksamheten 

avvecklats. Det bidrar till minskade 

personalkostnader. 

 

Investeringsvolymen tidigare år har 

varit i paritet med avskrivningarna, ca 

17 000 tkr årligen. För 2018 och 2019 

har beslut tagits om stora investeringar 

på ca 80 000 tkr. Den största 

investeringen handlar om byggandet av 

ny förskola i Robertsfors samt 

upprustning av förskolor i södra och 

norra kommundelen.  

 

Räddningstjänsten har en egen nämnd 

tillsammans med Umeå och Vindeln. 

Robertsfors kommun överför 

budgeterade medel till verksamheten. 



För helåret är prognosen ett underskott 

med 100 tkr. 

 

Måluppfyllelse kommunfullmäktiges 

styrkort 

Sammantaget kan konstateras att för 

medborgare/kund kan ingen 

uppföljning göras vid delårsbokslutet. 

Uppföljning görs vid årsbokslutet. 

Trenden gör att prognosen är att målen 

kommer att hållas. 

 

Inom hållbar utveckling & Tillväxt 

uppfylls inte målen men har en positiv 

trend mot uppfyllelsetiden 2019. 

 

Ekonomimålet uppfylls inte med 1 

procent i årets resultat av skatteintäkter 

och generella statsbidrag. 

Måltalet 60% i soliditet uppfylls (61) 

Kostnadsökning i jmf med övriga 

kommuner följs upp vid årsbokslutet. 

 

Medarbetare uppfylls målen delvis. 

När det gäller sjuktalen uppfylls inte 

målet.  

 

Även fortsatt oroas vi över de höga 

sjuktalen. Till del ser vi att Robertsfors 

kommun är en del av en nationell 

trend. Vägen till måluppfyllelse för 

sjuktal är lång och kommer inte vara 

uppfylld under 2019. Vi ser ändå 

positivt att sjuktalen har gått ner hittills 

i år och tror på att detta är en ny trend. 

En person som ska arbeta med 

rehabiliteringsfrågor har anställts och 

ska börja arbeta med detta så snart 

möjlighet ges.  

 

Kommunledningen arbetar på flera sätt 

konkret och strategiskt med den 

mångfasetterade frågan. Orsakerna till 

sjukfrånvaron följs upp och cheferna är 

uppmärksamma på situationen. 

Utbildningsinsatser har fortsatt att 

genomföras även under 2019 och 

kommer fortsatt genomföras för att 

stärka det systematiska arbetsmiljö-

arbetet.  

Att sjukfrånvaron är väldigt olika inom 

sektorer understryker därtill vikten av 

sektorsspecifika och arbetsplatsnära 

analyser och åtgärder med stöd av 

gemensam struktur.  

Projektet RUSA ska också bidra till 

bättre hälsa och hjälpinsatser för både 

medarbetare och chefer. 

 

Robertsfors kommun har haft en 

ekonomi i balans under många år med 

positiva resultat. 2019 kan bli ett 

trendbrott med ett prognostiserat 

underskott för året. Åtgärdsplaner för 

att komma till rätta med underskotten 

ska göras under hösten. Med en 

åldrande befolkning och fler barn i 

skolan samtidigt som investerings-

behovet ökar, kan ekvationen bli svår 

att få ihop under kommande år. 

 

Regeringens förslag om ett nytt skatt- 

och utjämningssystem skulle gynna 

Robertsfors kommun. Skulle förslaget 

gå igenom ska det gälla från 2020. 

Förslaget skulle underlätta arbetet med 

budget 2020 och 2021-2022. 

 



 



1 

 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 

Omvärldsanalys 

 

Samhällsekonomi 

Den svenska konjunkturen försvagas i 

år. BNP-tillväxten bedöms falla till 1,4 

procent per år 2019 och 2020. Den 

långa perioden av ökad sysselsättning 

ser därför ut att upphöra. Huvudför-

klaringen till den låga svenska BNP-

tillväxten 2019 och 2020 i prognosen 

är en dämpning av investeringarna, 

som tyngs av sjunkande 

bostadsbyggande. Man ser också en 

avmattning på den svenska 

exportmarknaden.  

 

Internationell utveckling  

Den globala tillväxten växlar ner i år. 

Det innebär tuffare tider för svensk 

exporthandel. Det är framför allt en 

tydligare avmattning i Tyskland som 

gör att utsikterna för den svenska 

exportindustrin ser svagare ut.  

 

Flera orosmoln finns på konjunktur-

himlen. Det handlar om Storbritannien 

lämnar EU med en s k hård Brexit med 

den negativa inverkan på näringslivet 

det får både i Storbritannien och i 

Europa. Handelskonflikten mellan 

USA och Kina finns fortfarande kvar, 

vilket oroar världshandeln. 

 

Fortsatt låg inflation och låga räntor.  

Bedömningen är att de längre räntorna 

stiger framöver, men att utvecklingen 

mot högre räntor går mycket långsamt. 

Riksbanken höjde inte räntan senast, 

vilket gör att räntehöjningarna 

prognostiseras senareläggas. 

 

Den svenska konjunkturen mattas av. 

Efter fem år av hög tillväxt är 

prognosen nu att BNP ska öka i mer 

beskedlig takt från och med 2019. Den 

starka konjunkturen i Sverige mattas  

 

 

av men läget 2020 bedöms alltjämt 

vara något starkare än normalt. En hög 

sysselsättningsgrad antas kunna bestå 

och någon stor uppgång av arbets-

lösheten uppstår därför inte.  

 

Behoven av välfärdstjänster ökar 

Välfärden har stora investerings- och 

rekryteringsbehov. Det höga 

demografiska trycket kommer främst 

från att antalet barn, unga och äldre 

ökar snabbt, samtidigt som andelen i 

arbetsför ålder ökar betydligt 

långsammare. Dessutom pensioneras 

en stor grupp inom offentlig sektor. 

Bristen på pedagogisk personal, 

samhällsbyggnadsteknisk personal, 

socialsekreterare m fl är en utmaning 

för kommunerna.  

 

Skatteunderlaget bromsar in 

ytterligare. Skatteunderlagets faktiska 

ökningstakt bromsade in redan under 

2018 och avtar ytterligare i år. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden har 

varit stark under ett antal år, men nu 

finns tecken på att konjunkturen börjar 

mattas av. Antalet arbetade timmar 

minskas som följd av en svagare 

arbetsmarknad. Det påverkar skatte-

underlaget i negativ bemärkelse. Den 

kostnadsökning som kommer  

motsvaras inte av en lika stor tillväxt i 

skatteunderlaget. Fram till 2022 

kommer ett gap uppstå mellan 

underliggande intäkter och kostnader 

på 22 miljarder kronor om verksam-

heten fortsätter utvecklas som hittills.  
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Befolkning 

 

Jämförelse mellan invånarantalet i 

kommunen har gjorts per 30 juni båda 

åren. SCBs statistik görs endast per 

kvartal och ej vid 8 månader. 

Under första halvåret har kommunens 

befolkning ökat med 1 person 

och uppgick till 6763 invånare.  

Vid årsskiftet var antalet invånare 

6 762.  

 

Första halvåret föregående år minskade 

antalet invånare med 23 personer och  

uppgick 30 juni 2018 till 6 761 

invånare. 

 

Antalet födda under första halvåret  

uppgick till 34 stycken och antalet 

avlidna till 50. Motsvarande siffror för 

första halvåret 2018 var 38 stycken 

födda och antalet avlidna 49 stycken.  

 

Flyttningsnettot för årets första sex 

månader har gett ett överskott på 6 

invånare. Motsvarande period 

föregående år gav ett överskott på 14 

invånare. 

 

 

 

Sysselsättningsläget 

 

Arbetslösheten i Sverige var 6,9 

procent juli 2019 vilket var betydligt 

högre än vad tidigare prognoser visat. 

Antalet arbetslösa och i konjunktur-

beroende program i Robertsfors 

kommun uppgår under de första åtta 

månaderna 2019 totalt till 150 

personer. Det är en minskning med 7 

personer. Av dessa är 85 öppet 

arbetslösa och 65 sökande i program 

med aktivitetsstöd. 

 

 

 

Händelser av väsentlig betydelse 

 

Under årets åtta första månader har beslut tagits i nedanstående händelser som kan 

anses vara av väsentlig betydelse. 

 

 Kommunfullmäktige har fattat beslut om skatteväxling med 5 öre från 2020 

gällande Kollektivtrafikens organisering och finansiering i Västerbotten 
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EKONOMISKT RESULTAT 

 

Jämförelse med föregående år  

 

RESULTATRÄKNING Not Koncernen   Kommunen 

    Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug 

Tkr  2019 2018 2019 2018 

Verksamhetens intäkter 1 75 373 83 425 67 431 76 091 

Jämförelsestörande post 1b 0 0 0 0 

Verksamhetens kostnader 2 -344 857 -348 456 -339 611 -342 893 

Avskrivningar  -13 179 -11 551 -11 844 -10  754 

Verksamhetens nettokostnader  -282 663 -276 582 -284 024 -277 556 

Skatteintäkter 3 206 924 205 080 206 924 205 080 

Generella statsbidrag o utjämning 4 88 941 83 305 88 941 83 305 

Finansiella intäkter  232 239 232 239 

Finansiella kostnader  -96 -3 -52 -31 

Resultat före extraordinära poster  13 338 12 039 12 021 11 037 

Extraordinära intäkter  0 0 0 0 

Extraordinära kostnader  0 0 0 0 

Periodens resultat   13 338 12 039 12 021 11 037 

 
 

Allmänt 

Resultatet efter 8 månader är bra, men 

en stor del av det resultatet beror på att 

semesterlöneskuld och okompenserad 

tid bokförs i augusti. 

Bokföringsmässigt har då kommunen 

en fordran till de anställda, vilket gör 

att resultatet påverkas positivt. I 

prognosen tas hänsyn till detta, vilket 

gör att det blir en stor svängning 

mellan resultat efter 8 månader och 

prognosen för helår. 

 

Periodens resultat för koncernen är 

plus 13 338 tkr.  I förhållande till 

resultatet föregående år är det en 

resultatförbättring med 1 299 tkr.  

Av periodens resultat på plus 13 338 

tkr hänförs plus 12 021 tkr till 

Robertsfors kommun och plus 1 317 

tkr till Robertsfors bostäder 

 

Periodens resultat för kommunen har 

förbättrats i jämförelse med 2018.  

Årets förändring av intjänade 

semesterlön och okompenserad övertid 

belastar den period då fordran uppstår, 

d v s intjänad semester o övertid 

januari-augusti bokas upp i delårs-

bokslutet 2019. Förändringen av 

skulden/fordran  har ej fördelats över 

alla verksamheter utan har tillgodo-

gjorts kommunstyrelsen i sin helhet.  

 

Verksamhetens intäkter är lägre än 

föregående år (8 660 tkr).  

2017 ökade intäkterna väldigt mycket 

men därefter minskat både 2018 och 

2019. En förklaring är att verksam-

heten för ensamkommande barn i 

princip helt avslutats. Därmed har 

bidragen från Migrationsverket 

minskat. 

 

Verksamhetens kostnader är 3 282 tkr  

lägre än föregående år. 

Personalkostnaderna är i stort sett 

oförändrade i jämförelse med 2018. 

Den största orsaken till minskningen 

av kostnader är omstrukturering 

/avvecklingen av HVB hem för 

ensamkommandeverksamheten.  Under 

våren har teamet avvecklats och endast 
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en socialsekreterare finns kvar inom 

verksamheten.  

 

Avskrivningar 

Som en konsekvens av att komponent-

avskrivning införts har avskrivningarna 

under ett flertal år varit lägre. Från 

2019 har avskrivningarna ökat med 

1 090 tkr i jämförelse med 2018. En 

orsak är att investeringarna legat på en 

hög nivå de senaste åren. Då de 

aktiverats har kostnaderna ökat. I 

jämförelse med budget är det 1 000 tkr  

högre kostnader.  

 

Skatteintäkterna, utjämningsbidragen 

är 7 480 tkr högre 2019 än mot-

svarande period 2018. Skatteintäkterna 

är 1 844 tkr högre och utjämnings-

systemen 5 636 tkr högre. 

 

 

Jämförelse mellan nettokostnader per rapportperiod 

 

Nedanstående tabell visar netto-

kostnader för femårsperioden 2015-

2019. (Prognos helår 2019).  

 

Från och med 2017 görs jämförelsen 

efter 8 månader. Därmed ser 

diagrammet annorlunda ut med högre 

kostnader första perioden och mindre 

under andra delen av året.  

 

Nettokostnaderna ökar varje år med 3-

5%.  Första sex månaderna varje år 

från 2015 har betydligt högre 

kostnader jämfört med andra halvåret. 

Detta beror på uppbokning av 

semesterlöneskuld och okompenserad 

övertid.  Skulden minskas då de 

anställda tar ut semester och kommer 

att betydligt lägre vid årets slut. Det 

betyder att nettokostnaderna inte borde 

bli högre andra halvåret. Från 2017 

bokas semesterskulden upp efter 8 

månader och då blir effekten den 

omvända. 

Nettokostnaderna första halvåret 2016 

har ökat kraftigt, vilket till största 

delen orsakas av högre lönekostnader 

på grund av utökad verksamhet inom 

ensamkommande barn samt semester-

löneskulden. Skillnaden mellan första 

halvåret 2015 och 2016 beror främst på 

att kommunen erhöll återbetalning av 

AFA medel 2015.  

För 2017 har nettokostnaderna fortsatt 

öka, främst lönekostnaderna. Från 

2018 har lönekostnadsökningen 

avtagit. Det beror främst på 

avvecklingen av ensamkommande-

verksamheten. Nettokostnaderna fort-

sätter att öka främst inom 

äldreomsorgen för 2019. 
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Nettokostnad för helår 

 

2015 2016 2017 2018  2019 (prognos) 

383 960 396 426 418 029  432 207 448 096 

 

 

Jämförelse av Årets resultat, rullande 12-månadersutfall 

 

Nedanstående tabell visar årets resultat 

mellan rullande 12-månadersutfall. De 

senaste fem åren visar positiva resultat 

för kommunen. En stor orsak till de  

starka kalenderårsresultaten beror bl a 

på återbetalning av AFA-pengar. Från 

2016 har det generella bidraget till 

flyktingverksamhet på 3,4 miljoner 

påverkat resultatet positivt för 2016. 

 

Sämre resultat mellan juni 2015 och 

2016 som visar ett minus beror främst 

på återbetalningen av AFA-pengar i 

juni 2015. Högre kostnader juli-augusti 

16/17 beror på ändring av 

uppföljningsperiod att omfatta 8 

månader i stället för 6 månader. Det 

innebär att semesterlöneskulden är 

lägre i jämförelse med delårsbokslut 

efter 6 månader. Vid årets slut regleras 

skulden och resultatet hamnar på en 

prognostiserad nivå.  

Avskrivningarna har minskat 2017 och 

den ökar marginellt under 2018. 

Däremot ökar avskrivningarna kraftigt 

för 2019 i jämförelse med budget. 

Stora investeringskostnader från 2016 

påverkar avskrivningskostnaderna då 

projekten aktiverats för avskrivning.

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 
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Balanskravet 
 

Årets resultat prognostiseras bli minus 

5 704 tkr och uppfyller därmed inte 

kravet om en ekonomi i balans. 

Styrkortets ekonomimål på 1 procent 

kommer inte att uppnås om inte 

verksamheternas åtgärdsplaner 

verkställs.  

 

Investeringsverksamheten 
 

Periodens nettoinvesteringar har för 

koncernen uppgått till 33 151 tkr. De 

största påbörjade investeringarna är 

nybyggnation av sjuavdelnings-

förskolan i Robertsfors med 21 297 tkr. 

Förbättringar av huvudvattenledning, 

bredbandssatsningar i kommunen samt 

byte av hustak Bygdeå. 

 

Många av investeringsprojekten 

kommer inte att hinna slutföras under 

året. Detta gäller främst nybyggnation 

samt renovering av förskolan i 

Robertsfors och Apotekaren i norra 

kommundelen.  

 

Se även investeringsbilagan i slutet av 

delårsrapporten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 15/16 2016 16/17 2017 17/18 2018 18/19 Delår 19 
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Upplysningar om pensionsförpliktelser och pensionsmedel. 
 

Den individuella delen enligt 

pensionsavtalet KAP-KL 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 har under 

2013 försäkrat bort en del av 

förpliktelsen motsvarande 5 059 tkr 

inklusive löneskatt. Övrig förpliktelse 

är återlånad i den kommunala 

verksamheten.  

 

Från den 1 januari 2006 gäller 

pensionsavtalet 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. 

Pensionsförpliktelser som inte tagits 

upp bland avsättningar (pension 

intjänad före 1998 och som enligt den 

blandade modellen redovisas som 

ansvarsförbindelse) uppgår till 168 565 

tkr.  

 

Pensionskostnaderna har beräknats 

efter den prognos KPA gjort per den 

31 augusti 2019. 

 

Kommunfullmäktige antog under 

hösten 2015 nya bestämmelser om 

omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda  (OPF-KL)  Den skuld 

som finns med i balansräkningen är 

från bokslutet 2018. Någon ny 

beräkning för delårsbokslutet 2019 har 

ej gjorts. 
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Resultatprognos för Robertsfors kommun 

 

Prognosen har upprättats då åtta månader förflutit av året.  

 

 

RESULTATRÄKNING       Avvikelse 

  Bokslut Budget Prognos mot  

  2018 2019 2019 budget 

Tkr      2019 

Verksamhetens intäkter 122 718 74 487 110 590 36 103 

Jämförelsestörande post 0 0 1 000 1 000 

Verksamhetens kostnader -538 927 -493 831 -541 686 -47 855 

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 

Avskrivningar -15 998 -17 000 -18 000 -1 000 

Verksamhetens nettokostnader -432 207 -436 344 -448 096 -11 752 

Skatteintäkter 307 522 319 142 311 302 -7 840 

Generella statsbidrag o utjämning 124 896 122 793 131 015 8 222 

Finansiella intäkter 264 200 257 57 

Finansiella kostnader -54 -1 400 -182 1 218 

Resultat före extraordinära poster 422 4 391 -5 704 -10 095 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 

Periodens resultat 422 4 391 -5 704 -10 095 

 

Resultatet för helåret beräknas minus 

5 704 tkr. Det är 5 096 tkr sämre 

resultat än 2018. Kommunfullmäktiges 

ekonomiska mål för 2019 är en procent 

av skatt och generella statsbidrag. 

Prognosen är att målet inte uppfylls om 

inte kostnadsbesparande åtgärder görs i 

verksamheterna.  

 

Kommunalskatten och de generella 

intäkterna beräknas bli 7 480 tkr högre 

än föregående år. I jämförelse med 

budget är det 382 tkr bättre. 

 

Av dessa generella statsbidrag avser 

4 753 tkr ett extra statsbidrag till 

flyktingverksamheten på helår.  

 

Verksamhetens nettokostnader 

beräknas öka med 11 752 tkr. (2,7 

procent) vilket är 1,0 procent mindre 

än jämförelsen för föregående period. 

 

Årets löner är färdigförhandlade och 

utbetalda inom alla områden.  

 

Årets resultat blir 5 096 tkr sämre än 

2018 enligt prognosen och det är 

främst verksamheter inom sociala 

sektorn som genererar största 

underskotten. (Jämförelse med bokslut 

2018) Insatser för ordinärt boende 

prognostiseras ett underskott med 

2 100 tkr och insatser för särskilt 

boende 3 500tkr. Även insatser för 

barn o familj visar underskott på 700 

tkr. Insatser för funktionshindrade 

visar på ett 0 resultat för 2019. 

 

I förhållande till budget beräknas 

resultatet bli 10 095 tkr sämre.  

Verksamhetens nettokostnader 

genererar ett underskott på 11 752 tkr. 

 

Skatteintäkterna prognostiseras ett 

underskott mot budget med 7 840 tkr. 

De övriga generella intäkterna 

beräknas ge ett överskott på 8 222 tkr.  
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Den fortsatt låga räntan gör att de 

finansiella kostnaderna fortsätter att 

ligga på en låg nivå och ger ett 

överskott på 1 275 tkr. Låneskulden 

ligger fortfarande på en låg nivå och 

uppgår till 25 000 tkr. Under våren har 

15 000 tkr lånats upp. I allt väsentligt 

har upplåningen gjorts för att täcka 

nybyggnationen av sjuavdelnings-

förskolan i Robertsfors. Prognosen för 

resten av året är att ingen ytterligare 

upplåning behöver göras. 

Investeringsvolymen för 2019 är hög 

och skulle alla projekt verkställas kan 

ytterligare upplåning krävas.

 

Prognos för balanskravet 

 

Det egna kapitalet är återskapat i sin 

helhet 2010. Under 2019 beräknas 

kommunens resultat att bli minus 

5 704 tkr. Åtgärdsplan för 

verksamheter som uppvisar underskott 

mot budget ska göras och redovisas 

som eget ärende till kommunstyrelsen. 

Besparingarna ska kunna leda till ett 

nollresultat.

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 prognostiseras att 

inte infrias. Prognosen för helår visar 

ett underskott på minus 5 704 tkr. 

Verksamheterna har uppdrag att vidta 

åtgärder för att få en budget i balans. 

Även om åtgärder utförs prognostiseras 

att målet inte nås.  

 

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 2019. Målet 

prognostiseras att uppfyllas. Uppgår 

till 61% vid delårsbokslutet.  

 

Begränsa nettokostnadstakten Målet 

prognostiseras att uppfyllas då 

ökningstakten minskat betydligt i 

jämförelse med tidigare år. (2,33%) 

 

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. 

 

Kommunfullmäktiges styrkort med 

mål är nedbrutet till kommunstyrelsens 

styrkort. Varje verksamhet tar fram ett 

verksamhetskort där 
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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. Inför 2020 har 

nya mål och verksamhetsplan fram-

tagits. 

 

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 som görs hösten 2019.  

  

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 2018 (plats 

192 år 2017) Ny mätning görs under 

hösten.  

Attraktiv kommun med 

befolkningsökning prognostiseras att 

uppfyllas. Antalet invånare har ökat 

med 1 person till 30 juni 2019.  

 

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 vi 

årsbokslutet. Kan ej mätas vid 

delårsbokslutet men prognosen är att 

målet ska uppnås. Tydligt uppdrag, att 

medarbetarsamtal hålls uppfylls 100%.                                                

 

Inom nyckelfaktorn god arbetsmiljö 

uppfylls inte målet på total 

sjukfrånvaro i procent på 5,5%. För 

hela kommunen uppgick sjukfrånvaron 

till 7,1 % den 31 december 2018. 

Målet är inte uppfyllt vid delårs-

bokslutet, men har minskat med 0,7 

procent och uppgår till 6,4 %. 

 

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. En person som ska 

arbeta med rehabiliteringsfrågor har 

anställts under 2019. Detta innebär 

ytterligare satsning för att minska sjuk-

frånvaron.  
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Kommunstyrelsens fördelade budget på verksamhet – prognos budgetavvikelser 

 

VERKSAMHET BUDGET 
PROGNOS 

AVVIKELSE EK 1 

PROGNOS 

AVV DELÅRSB 

POLITISK VERKSAMHET 3 297 -600 
-700 

KOMMUNLEDNING MM 19 342 -1 700 
-1 200 

KOLLEKTIVTRAFIK 6 346 0 
-260 

BREDBAND (AFFÄRSM VERKS) -96 0 
0 

TILLVÄXT 17 198 0 
0 

FÖRSKOLA 42 383 -1 140 
-1 187 

GRUNDSKOLA 90 571 0 
1 390 

LÄRCENTRUM 35 630 -2 100 
-1 658 

SÄRSKOLA  4 600 -300 
-271 

KULTUR INOM BOU 1 703 0 
-166 

INS FÖR ORDINÄRT BOENDE 40 414 -1 240 
-2 100 

INS FÖR SÄRSK BOENDE 83 668 -2 860 
-3 500 

INSATSER-FUNKTIONSHINDR 31 145 1 120 
0 

INSATSER FÖR BARN OCH FAMILJ 16 561 -1 100 
-700 

INSATSER FLYKT O INVANDRARE * 0 0 
0 

FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST 2 391 -100 
-145 

TILLSYN MILJÖ O BYGG 3 535 0 
310 

FASTIGHET /STÄD -21 018 0 
-270 

GATOR/VA/AVFALL/PARK 6 504 0 
-170 

MÅLTIDSVERKSAMHET 13 640 -200 
-1 075 

SHB KONTOR/BILPOOL 1 976 0 
-50 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 399 790 - 10 220 

 

-11 752 

 Intäkter erhålls från Migrationsverket för att täcka kostnader för personal, skola, boende mm. 

Intäkter och kostnader tar ut varandra varför budgeten är lagd 0 kr. 

 

Förvaltningarnas analys redovisas i avsnittet ”Verksamhetsberättelser”. 

Verksamheternas måluppfyllelse redovisas i kommunstyrelsens styrkort samt i varje 

utskotts redogörelse. 

 

 

 

Investeringsprognos  

För helåret 2019 är 82 073 tkr 

upplagda i ekonomisystemet för 

investeringar, inklusive tilläggsbudget. 

Vissa större projekt kommer inte att 

göras klart under året, t ex förskola 

Robertsfors samt förskolan Apotekaren 

i Ånäset.   

 

 

 

Prognosen för 2019 är att ca 60 

miljoner kronor kommer att upparbetas 

under 2019. 

 

I avsnittet ”Verksamhetsberättelser” 

lämnas information om pågående 

investeringar och avsnittet avslutas 

med en förteckning över genomförda 

och planerade investeringar.  
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Sjuktal och övriga personal-

förhållanden 

 

 

 

Sjukfrånvaron har varit hög under ett 

flertal år i kommunen. Ett prioriterat 

område har varit att försöka minska 

frånvaron och även hitta orsakerna till 

den. Flera chefsutbildningar har hållits 

med ärendet på agendan. Ett hälso-

projekt ”RUSA” har pågått  i 

kommunen med inriktning att röra på 

sig mer, stresshantering mm.  

 

Glädjande är nu att sjukfrånvaron har 

minskat med 0,7 procent under de 

första åtta månaderna. Från 7,1 procent 

vid årsskriftet till 6,4 procent per 31 

augusti 2019. Föregående år vid 

delårsbokslutet, 31 augusti, var 

sjukfrånvaron 7,7 procent. Sjuktalen är 

fortsättningsvis en viktig fråga att 

arbeta med.  

 

Efter 4 månader (ekonomisk rapport 1) 

var sjukfrånvaron 6,7 procent. 

 

Löneutbetalningarna uppgår till 

169 641 tkr för första de första åtta 

månaderna, vilket är endast något 

högre än 2018 för samma period. 

Verksamhetens måluppfyllelse 

Kommunstyrelsens samtliga utskotts 

mål, nyckelfaktorer och mått redovisas 

i det gemensamma styrkortet. 

Sammanfattningsvis uppfyller 

verksamheterna målen delvis.  

De flesta målen kan dock inte följas 

upp förrän vid årsskiftet. 

 

Medborgarenkäten är utskickad under 

sensommaren och resultatet har inte 

hunnit sammanställas. De måltal som 

hör ihop med denna enkät, är vita i 

styrkortet. Uppföljningen görs vid 

årsbokslutet. 

Mer om måluppfyllelse finns under 

kommunstyrelsens samlade styrkort. 



INVESTERINGSFÖRTECKNING

INVESTERINGSPROJEKT Kalk Redov Redov Prognos Budget Progn

Tkr Text total t o m jan-aug sept-dec budgetavv

nettoutgift2 018 2019 2 019 2 019 2 019

Allmänna utskottet

00071 Ytskikt o WC Korttids Glä 450,00 0 0 450 450 0

00113 Styr-o övervakn By skola 175,00 0 85 90 175 0

00114 Takbyte Bygdeå skola M 1000,00 0 0 1000 1000 0

00115 Yta/belysn/tak By skola L 1250,00 0 0 0 1250 1250

00383 Asfaltering Fyrklövern 295,00 0 4 291 295 0

00512 Jennings omb ventilation 100,00 0 0 100 100

00582 Energideklaration fastigh 300,00 0 0 150 300 150

00741 Inkom vattenledn Dj skola 350,00 0 0 350 350 0

00841 Takbyte C-hus restaurang 500,00 0 0 75 500 425

0087 Förskola Apotekaren omb 8000,00 346 34 2000 7653 5619

00891 Entrédörrar Badhuset 100,00 0 0 100 100 0

00923 Byte armaturer Tundal 210,00 0 131 79 210 0

00924 Takbyte Tundalssk hus A 1500,00 0 43 1457 1500 0

00925 Styr- o övervakn Tundal 313,00 0 238 75 313 0

00943 Ventaggregat Edfg Skogsst 1400,00 0 0 1400 1400 0

00944 Edfastg byte WC Arbmiljöv 1000,00 0 0 1000 1000 0

00981 Utredning södra kommundel 258,00 0 124 134 258 0

01030 Sprinklers sjukhem ånäset 800,00 0 0 800 800

01062 Fsk R-fors avsättn nybygg 45325,00 1448 21297 11000 45325 13028

01093 Måla fasad Folktandvården 200,00 0 0 0 200 200

01201 Parkering Edfg + stolpar 200,00 86 4 110 114 0

01612 Huvudentré Nysätragården 100,00 0 0 0 100 100

0411 Ombygg Brandst Ånäset omk 400,00 62 501 0 338 -163

04531 Belysn Jennings f-klass 225,00 86 9 139 139 -9

048 Driftcentr ombygg valv mm 250,00 0 192 58 250 0

0999 Klumpanslag SHB 129,00 0 0 129 129 0

1212 Låssystem avlopp 300,00 0 0 300 300 0

13801 Ö-kl avloppsreningsverk 1000,00 14 156 986 830

1434 Kålaboda vattenverk 1000,00 138 0 0 862 862

1435 Huvudvattenledn etapp 2,3 2000,00 3205 928 367 1295 0

1481 Filterbyte Flarkens Vverk 300,00 34 0 267 267 0

1721 Övervakning vattenverk 300,00 25 89 186 275 0

1722 Brandlarm vv Klintheden 700,00 0 0 700 700 0

173 Övervakn etapp 2 avloppsv 250,00 56 89 105 194 0

180 Asfaltbelä Inre Ringvägen 1000,00 0 0 0 1000 1000

181 Kulvertera Klockarbäcken 500,00 158 27 315 342 0

184 Samhällsgalan 0,00 0

26074 Bil fastighet 2019 170,00 0 170 0 170 0

260741 Bil fastighet nr 2 139,00 0 139 0 139 0

26075 Ugn Brukspatronen 119,00 0 0 119 119 0

26083 Entrémattor fastigheter 445,00 0 0 445 445 0

26084 Arbetsbil lokalvård 2019 180,00 0 149 0 180 31



26231 Skurmaskiner lokalv 2019 170,00 0 177 0 170 -7

26321 Maskiner Måltidsverk 2018 200,00 104 105 0 96 -9

26322 Kokgryta Nyby skolkök 309,00 0 194 115 309 0

26323 Maskiner o inv Centralkök 295,00 0 181 114 295 0

2904 Anläggarbussar 2018 800,00 0 0 800 800 0

2905 Fordon park 2019 200,00 0 132 200 200 -132

Summa allmänna utskottet 75207 5762 25198 24120 73393 24075

Kommunstyrelsen

18812 Bredband lst 1 2015-2016 0 0 169 0 0 -169

18821 Bredband Lst 2 2016 0 0 3767 0 0 -3767

18822 Bredband Lst 2 2016 del 2 0 0 65 0 0 -65

1884 Bredband 2018 0 0 0 0 0 0

18841 Robertsfors 2018 Lst 3 0 0 5 0 0 -5

1885 Bredband 2019 2000 0 821 1408 2000 -229

24051 Byte aktiv utrustn Robnet 1983 535 0 0 -535

24785 Programlicenser 2019 300 0 300 0 300 0

25303 IT-utrustning 2018 525 465 26 34 60 0

25304 IT-utrustning 2019 75 0 77 18 75 -20

25311 IT UPSar till reservkraft 200 181 10 19 19 -10

25312 Utbyte brandväggar 380 0 278 154 380 -52

Summa kommunstyrelsen 3480 2629 6053 1633 2834 -4852

Tillväxtutskottet

15806 Planteringar brukskanalen 45 0 43 45 45 -43

15807 Utbyte skyltar/anslagstav 100 54 0 0 46 46

25700 Offentliga rummet budget 284 0 0 284 284 0

25702 Off rummet, Killingsand 30 0 5 25 30 0

25703 Off rummet, Quickstop 20 0 12 0 20 8

25705 Off rummet Clara Salander 30 0 0 13 13 0

25706 Off rum Belysnpunkt Ratan 30 0 0 10 10 0

25707 Off rum, Bygdeå Medfin 200 0 0 200 200 0

25708 Off rum Skidspår Stantors 27 0 0 27 27 0

25709 Off Hamn/kulturrum Ratan 110,00 0 14 96 110 0

25710 Off Belysn, staket R-fors 86,00 0 64 22 86 0

25711 Off rum Fröbäckenrundan 20,00 0 2 18 20 0

26211 Möbler badhuset 105,00 0 104 0 105 1

2620 Klumpanslag Tillväxt 200,00 0 200 200 0

Summa tillväxtutskottet 1287 54 244 940 1196 12

Barn och utbildningsutskottet

25176 Inventarier Apotekaren 300 0 23 0 300 277

25994 Ett-till-ett sats steg5 800 0 710 90 800 0

26311 Lokalanpass Syslöjd Nyby 40,00 0 0 40 40 0

26312 Symaskiner Nyby 15,00 0 32 0 15 -17

26421 Idrottssalen Åkullsjön 25,00 0 0 25 25 0

26422 Utemiljö Åkullsjön 40,00 0 0 40 40 0

2643 Klädskåp Bygdeå 45,00 0 1 44 45 0

26431 Torkskåp Bygdeå 30,00 0 0 30 30 0



26432 Utemiljö Bygdeå 40,00 0 3 37 40 0

2645 Stolar Klassrum Lärcentr 50,00 0 0 50 50 0

26451 IT Lärcentrum 40,00 0 33 7 40 0

2651 Utemiljö Djäkneboda 15,00 0 5 10 15 0

26511 Lokalanpass Djäkneboda 10,00 0 3 7 10 0

2652 Utrustning Elevhälsan 20,00 0 14 6 20 0

26521 Inventarier/Utrustning 20,00 0 0 20 20 0

26522 IT Personaldatorer 100,00 0 100 0 100 0

26523 Lokalanpass Kuratorrum By 30,00 0 0 30 30 0

2660 Grusplan Tu H 100,00 0 0 100 100 0

2661 Torkrum/skåp Tu M 50,00 0 6 44 50 0

2662 Musikutrustning Tu H 25,00 0 28 0 25 -3

2663 Bildsal möbler/inv Tu H 40,00 0 65 0 40 -25

2664 Korridorsmöbeler bild TuH 30,00 0 0 30 30 0

2665 Skåp Textil Tu H 40,00 0 28 0 40 12

26901 Utemiljö Lillebo 75,00 0 0 75 75 0

26902 Utemiljö Fyrklövern 200,00 0 93 107 200 0

2693 IT Förskolan 70,00 0 20 50 70 0

2694 Inventarier Tallkotten 50,00 0 15 35 50 0

Summa barn och utbildning 2300 0 1179 877 2300 244

Sociala utskottet

24593 Lövlunden digi larmsystem 250 43 0 200 200 0

245931 Dig trygghetslarm verksys 800 0 110 690 800 0

245932 Wifi äldreomsorgen 350 0 0 350 350 0

245933 Väfärdsteknik Videokonf 160 0 0 160 160 0

245962 Entrémöbler Nysätragården 10 0 0 10 10 0

245971 Möbler Prästkragen Edfg 25 0 0 25 25 0

24598 Inventarier LSS boende 200 0 0 200 200 0

24641 Större bord o stolar Htj 40 0 0 40 40 0

21941 Bil verksamhetstekn soc 100 0 125 0 100 -25

26031 Möbler gästrum mm Gläntan 80 0 0 80 80 0

26022 Datorer IFO 130 0 89 130 130 -89

24221 Bladderscanner HSL 70,00 0 67 3 70 0

24222 Datorer HSL 120,00 0 86 0 120 34

245915 Möbler gästrum mm LL 65,00 0 0 65 65 0

Summa sociala utskottet 2145 43 477 1953 2350 -114

Totalsumma 84419 8488 33151 29523 82073 19365



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella rapporter med tilläggsupplysningar 



RESULTATRÄKNING Not Koncernen Kommunen

Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug

Tkr 2019 2018 2019 2018

Verksamhetens intäkter 1 75373 83425 67431 76091

Jämförelsestörande post 0 0 0 0

Verksamhetens kostnader 2 -344857 -348456 -339611 -342893

Avskrivningar 3 -13179 -11551 -11844 -10754

Verksamhetens nettokostnader -282663 -276582 -284024 -277556

Skatteintäkter 4 206924 205080 206924 205080

Generella statsbidrag o utjämning 5 88941 83305 88941 83305

Finansiella intäkter 232 239 232 239

Finansiella kostnader -96 -31 -52 -31

Resultat före extraordinära poster 13338 12011 12021 11037

Extraordinära intäkter

Extraordinära kostnader

Periodens resultat 13338 12011 12021 11037

FINANSIERINGS- Not Koncernen Kommunen

ANALYS/ Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug

KASSAFLÖDESANALYS 20190831 20180831 20190831 20180831

Tkr

Den löpande verksamheten

Årets resultat 13341 12039 12021 11037

Justering för av- och nedskrivningar 13179 11551 11844 10754

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 7739 5534 10702 5488

Ökning/minskning förråd 0 0 0 0

Ökning/minskning kortfristiga skulder -17772 -34207 -10717 -12047

Kassaflöde från den löpande 16487 -5083 23850 15232

verksamheten

Investeringsverksamheten

Investering i materiella anläggntillg -33151 -18839 -33151 -18839

Försäljning av materiella anläggntillg 0 0 0 0

Kassaflöde från investerings-

verksamheten -33151 -18839 -33151 -18839

Finansieringsverksamheten

Nyupptagna lån 15000 13805 15000 0

Amortering av skuld 0 0 0 0

Ökning av avsättning -307 556 -307 556

Kassaflöde från finansieringsverks 14693 14361 14693 556

Årets kassaflöde -1971 -9561 5392 -3051

Likvida medel vid årets  början 42982 54515 27500 32697

Likvida medel vid årets slut 41011 44954 32892 29646



BALANSRÄKNING Koncernen Kommunen

Tkr Not 20190831 20180831 20190831 20180831 20181231

TILLGÅNGAR

A. Anläggningstillgångar

I Immateriella anläggningstillgångar 1520 1971 1520 1971 1796

II Materiella anläggningstillgångar

1. Mark, byggnader o tekniska anläggningar 6 300852 262610 245855 213354 224420

2. Maskiner och inventarier 7 26416 27530 26416 27530 28184

3. Finansiella anläggningstillgångar 8 7872 8062 6376 6376 6376

III Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0 0

Summa anläggningstillgångar 336660 300173 280167 249231 260776

B. Omsättningstillgångar

I Förråd m m 1427 1123 1329 1123 1328

II Fordringar 9 31763 37397 28382 38141 39084

III Kortfristiga placeringar 0 100 0 0 0

IV Kassa och bank 10 41011 44954 32892 29646 27500

Summa omsättningstillgångar 74201 83574 62603 68910 67912

SUMMA TILLGÅNGAR 410861 383747 342770 318141 328688

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH

SKULDER

A. Eget kapital 11 216573 215199 209866 208461 197846

därav periodens resultat 13341 12033 12021 11037 422

B. Avsättningar

I Avsättningar för pensioner och liknande

förpliktelser 12 4213 4782 4213 4782 4520

II Andra avsättningar 0 0 0 0 0

Summa avsättningar 4213 4782 4213 4782 4520

C. Skulder

I Långfristiga skulder 13 104608 81802 47872 25066 28098

II Kortfristiga skulder 14 85467 81964 80819 79832 98224

Summa skulder 190075 163766 128691 104898 126322

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 410861 383747 342770 318141 328688

Panter och ansvarsförbindelser

1. Panter och därmed jämförliga säkerheter 0 0

2. Ansvarsförbindelser

a) pensionsförpliktelser som inte tagits upp

bland skulderna eller avsättningarna 173677 185884 164549 185884 171268

b) övriga ansvarsförbindelser 31638 316638 56849 31638 56849

c) framtida åtagande återställning deponi 0 0 0 0 0

d) leasingavtal 0 0 0 0 0

3. Stiftelser med anknuten förvaltning 1175 1175 1175 1175 1175



Tilläggsupplysningar

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen

Jan-aug Jan-juni Jan-aug Jan-aug

2019 2018 2019 2018

Försäljning, avgifter 27576 26831 29705 28071

Hyror 17612 16530 7975 7685

Bidrag 29607 39674 29607 39674

Övriga intäkter 578 390 144 661

Summa 75373 83425 67431 76091

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen Kommunen

Jan-aug Jan-juni Jan-aug Jan-aug

2019 2018 2019 2018

Personalkostnader -235809 -236153 -235809 -236153

Övriga kostnader -109048 -112303 -103802 -106740

Summa -344857 -348456 -339611 -342893

Not 3 Avskrivningar Koncernen Kommunen

Jan-aug Jan-juni Jan-aug Jan-aug

2019 2018 2019 2018

Immateriella samt byggnader tekn anläggn -8996 -7848 -7687 -7051

Maskiner o inventarier -4183 -3703 -4157 -3703

Summa -13179 -11551 -11844 -10754

Not 4 Skatteintäkter Koncernen Kommunen

Jan-aug Jan-juni Jan-aug Jan-aug

2019 2018 2019 2018

1) Preliminära skatteinbetalningar 209608 205959 209608 205959

2)Prognoserad slutavräkning 0 -883 0 -883

3) Prel avräkning -2684 4 -2684 4

Summa 206924 205080 206924 205080

Not 5 Generella statsbidrag och Koncernen Kommunen

kommunal utjämning Jan-aug Jan-juni Jan-aug Jan-aug

2019 2018 2019 2018

Inkomstutjämningsbidrag 60460 57302 60460 57302

Kostnadsutjämningsbidrag 15090 14644 15090 14644

Strukturbidrag 1726 1733 1726 1733

Införandebidrag 0 0 0 0

Regleringsavgift 3173 714 3173 714

Avgift för LSS-utjämning -3187 -3765 -3187 -3765

Fastighetsavgift 10081 10030 10081 10030

Generellt statsbidrag 1598 2647 1598 2647

Summa 88941 83305 88941 83305



Not 6 Mark, byggnader och Koncernen Kommunen

tekniska anläggningar 20190831 20180831 20190831 20180831 20181231

Anskaffningsvärde 655878 605314 576341 533109 547456

Ackumulerade avskrivningar -356501 -344144 -330488 -319756 -323036

Bokfört värde 299377 261170 245853 213353 224420

Tillkommer

Mark 1420 1345

Balanslånepost 55 95

Summa 300852 262610 224420

Avskrivningstider 10-50 år 10-50 år 10-50 år 10-50 år 10-50 år

Specifikation:

Immateriella tillgångar 1520 1971 1520 1971 1796

Markreserv 1799 1799 1799 1799 1799

Mark 1420 1345 0 0 0

Verksamhetsfastigheter 195747 167667 142724 120235 125739

Fastigheter o anl, affärsmässig verksamhet 71848 57943 71455 57666 66448

Publika fastigheter 19115 18860 19115 18860 19952

Fastigheter för annan verksamhet 8853 8371 8853 8371 8449

Övriga fastigheter 2015 6530 1907 6422 2033

Balanslånepost 55 95 0 0 0

Summa 300852 262610 245853 213353 224420

Avskrivningstider 10-50 år 10-50 år 10-50 år 10-50 år 10-50 år

* inkl immateriella tillgångar

Komponentavskrivning tillämpas för samtliga tillgångar

Not 7  Maskiner och inventarier Koncernen Kommunen

20190831 20180831 20190831 20180831 20181231

Anskaffningsvärde 67196 67352 67196 67352 68872

Ackumulerade avskrivningar -40780 -39822 -40780 -39822 -40688

Bokfört värde 26416 27530 26416 27530 28184

Avskrivingstider 3-10 år 3-10 år 3-10 år 3-10 år 3-10 år

Linjär avskrivning tillämpas för maskiner o inv

Not 8 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen

20190831 20180831 20190831 20180831 20181231

Kommentusgruppen AB 2 2 2 2 2

Kommuninvest i Sverige ekonomisk förening 276 276 276 276 276

Robertsfors bostadsstiftelse 0 0 526 526 526

Stiftelsen Sikeå hamn 0 0 10 10 10

Sinc 96 96 96 96 96

Pitea kommun, norrbottniabanan 25 25 25 25 25

Kvarkenvind, 781 master 2032 2222 0 0 0

Långfristig fordran, kommuninvest 5399 5399 5399 5399 5399

Inera 42 42 42 42 42

Summa 7872 8062 6376 6376 6376



Not 9 Fordringar 20190831 20180831 20190831 20180831 20181231

Kundfordringar 5766 2206 2646 1400 7111

Fordringar hos staten 1326 3785 1326 3785 16460

Övriga fordringar 24671 31406 24410 32956 15512

Summa 31763 37397 28382 38141 39083

Not 10 Kassa och bank Koncernen Kommunen

20190831 20180831 20190831 20180831 20181231

Handkassor 10 6 10 6 4

Plusgirot 0 0 0 0 0

Banktillgodohavanden 41001 44948 32882 29640 27496

Summa 41011 44954 32892 29646 27500

Not 11 Eget Kapital 20190831 20180831 20190831 20180831 20181231

Eget kapital vid årets ingång 203232 203166 197845 197423 197423

Årets resultat 13341 12033 12021 11037 422

Eget kapital 216573 215199 209866 208460 197845

Resultatutjämningsreserv (ingår i eget kapital 20318 20318 20318

Kf beslut 20131204 § 92 avsätta till RUR

Tilläggsupplysning enligt ks § 7/2004

Den affärsmässiga bredbandsverksamheten

har påverkat periodens resultat och därmed 

det egna kapitalet med minus 280 tkr.

Motsvarande period föregående år var 

resultatpåverkan minus 285 tkr



Koncernen Kommunen

Not 12 Avsättningar till pensioner och

andra förpliktelser 20190831 20180831 20190831 20180831 20181231

Specifikation - Avsatt till Pensioner

Särskild avtals/ålderspension 1972 1795 1972 1795 1783

Förmånsbestämd/kompl pension 47 601 47 601 482

Summa pensioner 2019 2396 2019 2396 2265

 Löneskatt 490 581 490 581 550

Summa avsatt till pensioner 2509 2977 2509 2977 2815

Antal visstidsförordnanden

Politiker

Tjänstemän

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 2815 2288 2815 2288 2288

Nya/minskade förpliktelser under året -306 689 -306 689 527

  Varav

     Nyintjänad pension

     Ränte och basbeloppsuppräkning 64 51 64 51 59

    Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0 0

Intjänad PA-KL 123 789 123 789 452

Pension ÖK SAP -125 -244 -125 -244 -16

    Övrig post -253 3 -253 3 -4

Årets utbetalningar -56 -44 -56 -44 -67

Förändring av löneskatt -60 134 -60 134 103

Summa avsatt till pensioner 2509 2977 2509 2977 2815

Aktualiseringsgrad 95%

Not 12 Forts Avsättningar pensioner till Koncernen Kommunen

förtroendevalda 20190831 20180831 20190831 20180831 20181231

Förtroendevalda enligt OPF-KL Uppkommen skuld 28 17 28 17 28

(inkl löneskatt B 225) 3 3 3

Pensionsskuldberäkning för förtroendevalda PBF 1073 1324 1073 1324 1073

(inklustive löneskatt B225) 261 71 261 71 261

Visstidspension (B222) 273 317 273 317 273

(inkl löneskatt B 225) 66 77 66 77 66

Delsumma 1704 1806 1704 1806 1704

Summa avsatt till pensioner 4213 4783 4213 4783 4519

Not 13 Långfristiga skulder 20190831 20180831 20190831 20180831 20181231

Lån i banker och institut 81736 66736 25000 10000 10000

Nya lån 0 0 0 0 0

Amorteringar 0 0 0 0 0

Summa 81736 66736 25000 10000 10000

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år

Investeringsbidrag 14220 10139 14220 10139 10968

    återstående antal år (vägt snitt) 10 10 10 10 10

Anslutningsavgifter 314 321 314 321 319

  återstående antal år (vägt snitt) 20 20 20 20 20

Anslutningsavgifter bredband 8338 4606 8338 4606 6811

  återstående antal år (vägt snitt) 20 20 20 20 20

Summa förutbetalda intäkter 22872 15066 22872 15066 18098



Summa totalt 104608 47872 28098

Investeringsbidr och anslutningsavgif periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsv tillg har. 

Koncernen Kommunen

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 20190831 20180831 20190831 2018

Genomsnittlig ränta 1,00% 1,00% 0,25% 0,18%

Lån som förfaller inom

1 år 10000 10000 10000

2-3 år 71736 81802 15000 0

3-5 år 0 0 0 0

Not 14 Kortfristiga skulder 20190831 20180831 20190831 20180831 20181231

Leverantörsskulder 12797 16001 11933 15783 25542

Upplupna semesterlöner o sociala avg 26623 26345 26623 26345 32727

Upplupna pensionskostnader o löneskatt 16524 16122 16524 16122 18247

Personalens källskatt 5563 5799 5563 5799 5293

Förutbetalda statsbidrag 14856 11553 14856 11553 8992

Förutbetalda skatteintäkter 3100 2271 3100 2271 2804

Kortfristig del av långfristiga skulder 0 0 0 0 0

Övriga kortfristiga skulder 6004 3873 2220 1959 4620

Summa 85467 81964 80819 79832 98225

Not 16  Pensionsförpliktelser som inte tagits Koncernen Kommunen

upp bland skulder eller avsättningar 20190831 20180831 20190831 20180831 20181231

Ingående ansvarsförbindelse 137830 140981 137830 140981 140981

Försäkring IPR 0 0 0 0 0

Aktualisering 0 176 0 176 85

Ränteuppräkning 632 866 632 866 1286

Basbeloppsuppräkning 3029 2309 3029 2309 2309

Bromsen 0 0 0 0 0

Ändring av försäkringstekniska grunder (diskont ränta)0 0 0 0 0

Övrig post -945 114 -945 114 369

Årets utbetalningar -4891 -4678 -4891 -4678 -7200

Summa pensionsförpliktelser 135655 139768 135655 139768 137830

Löneskatt 32910 33908 32910 33908 33438

Utgående ansvarsförbindelser 168565 173676 168565 173676 171268

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

ersättning för förtroendevalda (PBF). De ingår ej i ansvarsförbindelsen. 

Not 17  Nettoinvesteringar Koncernen Kommunen

20190831 20180831 20190831 20180831 20181231

Robertsfors kommun 33151 18839 33151 18839 35629

Robertsfors bostadsstiftelse 0 0 0 0 0

Stiftelsen Sikeå hamn 0 0 0 0 0

Summa 33151 18839 33151 18839 35629
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TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER 
 

 

Allmänt 

 

För kommunen gäller lagen om kommunal 

redovisning (LKBR), 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 R2 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 17.  

 

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  Komp- Komp Komp-  Komp- Komp- 

    del 1 del 2 del 3 del 4 del 5 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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MEDBORGARE/KUND 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal    Uppfyllelsetid Resultat  

Attraktiv 
kommun 
med hög 
livskvalitet 

Delaktiga 
medborgare 

Närvaro sociala medier  Årligen Inom 24h 2018  

Tillgänglighet KKiK mått 1 & 2  Årligen 65 % 2018 74% e-post 
39% telefon 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

Medborgarnas deltagande i 
kommunens utv. KKiK mått 14 

Årligen  75 % 2018 Måttet togs 
bort 2018 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

God kommunal 
service  

Betygsindex ”Förskola” (NMI) Årligen 70 2018 66  
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

Bibilioteket NöjdKundIndex Årligen 80% 2018 90% 2017 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

BNI inom ÄO (max 100) Årligen BNI > 85 2018 95 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

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 (oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

Korta handläggningstider Årligen 5 v miljö 2018 (oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

Webbinformation KKiK mått 13 Årligen  80 % 2018 Måttet togs 
bort 2018 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

Attraktiv livsmiljö Organiserad service KKiK mått 4 Årligen 40tim/v 2018 Måttet togs 
bort 2018 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

Trygghet i kommunen KKiK mått 9 Årligen >75 %  2018 Måttet togs 
bort 2018 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

Hälsa och 
välbefinnande  

Folkhälsoplan – antagen Årligen  Uppdaterad 2018 Uppdateras 
2019 klar  
2020-01-01 

 

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  
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

Attraktiv 
kommun 

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

(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

Öppna Jämförelser – Äldreomsorgen Årligen  Topp 30 2018    40% 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

Andel elever i musikskolan Årligen >55 %  2018  50% 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

Andel förvärvsarbetare i kommunen 
KKiK mått 31  

Årligen  >85 % 2018 82,2 %  
(oförändrad 
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p.g.a. ingen ny 
mätning) 

Hållbar 
utveckling 

Hållbara 
konsumtions-
mönster  

Minskat antal oplanerade avbrott i 
vattentillförselen. 

Årligen     Minskar 2018 Färre 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

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

Årligen >50 % 2020 9.8 % 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

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

Årligen >36 % 2018  
Ej 
inrapporterat 
(oförändrad 
p.g.a. ingen ny 
mätning) 

 

EKONOMI 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid Resultat 

God 
ekonomisk 
hushållning 

Begränsa netto-
kostnadernas andel 
av skatteintäkter och 
statsbidrag 

Budgetföljsamhet Årligen Inget under-
skott för Ks 
budget 

2019 

 

Prognos 
- 5 704 tkr 

Begränsa 
kostnadsutveckling 

% kostnadsökning i jmf med 
andra kommuner i Sverige 

Aug 
Dec 

Under 8% 2019 2,3% 

 

MEDARBETARE 

Mål   Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid Resultat 

 God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen < 5,5 % 2018 6,4%    

Attraktiva 
arbetsplatser 

NMI (NöjdMedarbetarIndex) Årligen  > 5,2  2018  

Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal  Årligen 100% 2018  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER 



      

       

 

 

DELÅRSBOKSLUT PERIODEN  

JANUARI – AUGUSTI 2019 

 

REDOVISAT JAN-AUG 2019 

 2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

2 118 

-17 287 

-15 169 

-881 

-16 050 

1 960 

-17 137 

-15 177 

-621 

-15 798 

 

 

PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2019 

Verksamhet Budget Prognos 

Politisk verksamhet 

Kommunledning mm 

Bredband 

 

-3 297 

-19 342 

96 

 

-3 997 

-20 542 

96 

KOMMUNSTYRELSENS 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. 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN 

 Kommunfullmäktige har fattat 

beslut om skatteväxling med 5 öre 

från 2020 gällande Kollektiv-

trafikens organisering och 

finansiering i Västerbotten.  

 

KOMMENTARER AVVIKELSER 

Politisk verksamhet  
I jämförelse med samma period föregående 

år är kostnaderna för politisk verksamhet  

 

 

 

 

ca 400 tkr högre. En ny politisk 

organisation har antagits för den nya 

mandatperioden. Den största förändringen 

innebär ett nytt arbetsutskott samt ett till-

växtutskott med fler politiker. Ett nytt 

arvodesreglemente har antagits av 

kommunfullmäktige med en hel del 

förändringar. Sammantaget blir 

konsekvenserna högre kostnader för 

politisk verksamhet.   

 

Kommunledning 

Sammantaget för alla verksamheter inom 

kommunledning är kostnaden totalt 1 117 

tkr högre för 2019 än samma period 

föregående år. Den största avvikelsen finns 

inom stödfunktionerna, bland annat för 

extra kostnader inför pensionsavgångar 

och nyanställd (ersättare) personal.  

 

UTFALL PERSONALKOSTNADER 

Personalkostnaderna under de första åtta 

månaderna uppgår till 14 041 tkr vilket är 

ca 1 700 tkr högre än 2018. Delar av 

kostnaderna är projektanställda med bidrag 

från olika myndigheter. I personal-

kostnaderna ingår även arvoden inom 

politisk verksamhet. 

 

PROGNOS FÖR HELÅR 

Prognosen för helår är att budgeten totalt 

kommer att överskridas med 1 900 tkr. 

 

Budgeten kommer att överskridas med ca 

700 tkr för politisk verksamhet. I allt 

väsentligt beror det på en förändrad 

politisk organisation samt ett nytt 

arvodesreglemente.  

Inom kommunledning är prognosen ett 

underskott på totalt ca 1 200 tkr mot 

budget. Personalkostnaderna är högre än 

budgeterat inom stödfunktionerna, dels på 

grund av överlappning av kommande 

KOMMUNSTYRELSEN  
Verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde - övrigt 



pensionsavgångar, samt annan ej 

budgeterad personal.  

Kostnaden för facklig verksamhet 

prognostiseras att överskridas med ca 100 

tkr för helår mot budget. 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Ekonomi 

Verksamheterna inom ks övrigt kommer 

inte att kunna hålla budgeten för 2019.  

 

Sjukfrånvaron inom områdena stöd-

funktioner uppgår till 1,8 procent och 

klarar måluppfyllelsen. 

 

INVESTERINGAR 

 
Budget (tkr) Budget Prognos Avvikelse 

Klumpanslag 

Ombudgetering 

2 755 

79 

2 755 

79 

0 

0 

 

Prognosen är att alla investeringar kommer 

att utföras under året. 



       

 

 

      
DELÅRSBOKSLUT  PERIODEN  

JANUARI – AUGUSTI 2019 

 

REDOVISAT JAN- AUGUSTI  

 2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

61 316 

-70 223 

-8 907 

-9 292 

-18 199 

60 366 

-70 469 

-10 103 

-9 317 

-19 420 
*För år 2018 ingår kostnader för räddningstjänst 

3775 tkr. 

   

PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2019 

Verksamhet Budget Prognos 

Tillsyn miljö & Bygg 

Fastighet/lokalvård 

Gator/VA/Renh/Park 

Måltidsverksamhet 

SHB kontor/bilpool 

Kollektivtrafik 

Färdtjänst 

Totalt 

-3 535 

21 018 

-6 504 

-13 640 

-1 976 

-6 346 

-2 391 

-13 374 

 

-3 225 

20 748 

-6 674 

-14 715 

-2 026 

-6 606 

-2 536 

-15 034 

 

Därav vatten- och avloppsverksamhet* 

 

REDOVISAT JAN – AUGUSTI 

 2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

10 195 

-9 104 

1 091 

-1 342 

-251 

9 841 

-8 406 

1 435 

-1 539 

-104 

 

 

 

 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Samhällsbyggnadsutskottet har till uppgift 

att vara kommunens samordnande och 

verkställande organ avseende: 

 

 Förvaltning och uthyrning av 

kommunens fastigheter 

 Kommunens 

husbyggnadsverksamhet 

 Förvaltning av kommunens gator 

och vägar, anläggningar för vatten 

och avlopp samt 

renhållningsverksamheten. 

 Kommunens Bilpool 

 Kommunens anläggningsbyggande 

 Kommunens städverksamhet 

 Kommunens måltidsverksamhet 

 Kommunens tillsyn för miljö, 

hälsoskydd och livsmedel 

 Kommunens tillsyn för plan och 

byggärende 

 Kommunens färdtjänst 

 Kommunens kollektivtrafik 

 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN  

 

Lokalvården: 

En medarbetare har under 2019 varit och är 

fortfarande sjukskriven på heltid, 

medarbetaren kommer troligtvis vara 

fortsatt heltidssjukskriven under 

hösten/vintern 2019. 

Korttidsfrånvaron ligger fortfarande på en 

högre nivå än vad som är budgeterat för 

men den har minskat under de senaste 

åren. Total sjukfrånvaro hos fast anställda 

medarbetare under perioden Januari - Juli 

2019 är 7,96 %. Motsvarande siffra under 

samma tidsperiod 2018 var 6,99%. 

 

Under 2019 har Lokalvården investerat en 

till arbetsbil så totalt sett har lokalvården 

fem arbetsbilar. Det medför att 

PROGNOSERAT BUDGETUTFALL 

FÖR HELÅRET 2018 

Prognos 

Budgeterad nettoram 

Skillnad 

-804 

-319 

-485 

KOMMUNSTYRELSEN  

Verksamheter inom allmänna utskottets verksamhetsområde 
Samhällsbyggnadssektorn 



medarbetarna inte behöver köra sina 

privata bilar i lika stor omfattning som 

tidigare så kostnaderna för körersättning 

har minskat. 

Eftersom bilarna som har blivit investerade 

till verksamheten är i bra skick så är de inte 

i lika stort behov av reparation och 

underhåll som de två andra bilarna som 

sedan tidigare finns i verksamheten. 

 

Hemtjänstlokalen på Mårsgården och 

Robertsforshälsan har utökat dagligt städ. 

Dungens förskola har avslutat lokalvården 

eftersom verksamheten har flyttat in på 

Förskolan Fågelboet i Ånäset som idag har 

eget städ. Globalen har p.g.a. 

personalförändringar i tillväxts sektor valt 

att avsluta lokalvården from 20190901. 

Extrabeställningar i form av 

byggstäd/flyttstäd har utförts. 

 

 

Måltid/livsmedel 

Livsmedelspriserna har fortsatt att stiga 

under detta år. Vi hade redan förra året 

underskott på livsmedelsbudgeten och vi 

har inte mer pengar i år för livsmedel så 

därmed visar prognosen på underskott med 

ca 700 tkr 

Vi jobbar vidare med menyn, har plockat 

bort dyrare livsmedel som lax och viltskav 

och även en del vegetariska halvfabrikat 

framförallt nu på höstens meny. Vi jobbar 

även vidare med matsvinnet under detta år, 

framför allt produktionssvinn och 

leveranssvinn. Försöker få till en 

kommunikation med kunder som vi skickar 

till om att det är viktigt att de inte beställer 

fler portioner än vad som ska ätas, att de 

har bra planering och framförhållning och 

att vi får återkoppling till tillagningsköken 

om mängden mat är för mycket per 

portion. Under vecka 38 är det 

hållbarhetsveckan och då hoppas vi att 

även få till samverkan med pedagoger om 

att medvetandegöra elever om matsvinn 

och miljö.  

Under hösten har vi organiserat så mindre 

enheter får beställa livsmedel via 

tillagningsköken för att få vana beställare 

med kännedom om avtalsprodukter och att 

det därmed blir billigare inköp av 

livsmedel.  

Vi upplever också att förskola och skola 

har fler portioner än vad vi budgeterat för.  

 

Ett nytt avtal i början av året för 

kostdatasystemet som används för 

produktion, beställningssystem för våra 

kunder samt ta ut debiteringsunderlag har 

lett till ökade kostnader då det avtalet blev 

dyrare än tidigare. Detta avtal kommer 

även att stiga i kostnader under nästa år.  

 

Vi har haft låga intäkter på personallunch, 

progonsen visar underskott där på ca 100 

tkr. Det beror på att vi inte har många 

kunder längre som köper personallunch i 

skolmatsalarna. Orsak är att priset höjts 

och att vi upplever det har beviljats att fler 

pedagoger äter pedagogiskt med barnen. 

Konsekvenser för måltidsverksamheten ger 

ökade livsmedelskostnader. 

Måltidsverksamheten får inte intäkterna 

som den enskilde betalar för pedagogisk 

lunch eftersom den intäkten går till barn- 

och utbildning.  

 

Mattransporternas kostnader ökar. Vi har 

ett nytt avtal från september -19 som blev 

ett betydligt dyrare avtal än det förra 

avtalet. Vi får också fler ställen att leverera 

till under året så antalet transporter har 

ökat i jämförelse med budget.  

 

Kollektivtrafik: 

Upphandlingen för kollektivtrafik har sista 

inlämningsdag 30 september. 

 

Färdtjänst: 

Även här börjar de närma sig upphandling. 

Nuvarande avtal går ut 2020-12-31. Vi har 

fått frågan från Umeå om vi vill vara med i 

deras ramavtal.  

 

Bostadsanpassning: 

Mycket fler ärenden detta år än förra, 

vilket av naturliga skäl påverkar kostnaden 

för detta.  

 



Byggkontoret:  

Under 2019 har det hittills kommit in 195 

ärenden till byggkontoret. Det är 

ansökningar om bygglov, 

bygganmälningar, remisser, 

strandskyddsdispenser m m. 

Vi handlägger i dagsläget sex detaljplaner 

som befinner sig i olika skeden i 

planprocessen. 

 

Vi har utbildat oss i framtagande av 

exploateringsavtal. 

 

Vi har en intäkt för bygglovavgifter på  

441 066 kr för första halvåret, budget för 

hela året är 

464 000 kr, så det kommer vi att klara. 

 

I mars anställdes en ny byggnadsinspektör. 

 

Nytt för i år är att beslut om 

strandskyddsdispens fattas på delegation 

av tjänsteperson. 

 

Samhällsbyggnadsutskottet har tagit över 

byggkontorets ärenden från Allmänna 

utskottet från 1/1-19. Det har varit en hel 

del barnsjukdomar i samband med det som 

genererat mycket extra arbete bland annat 

problem med delegation av beslutsrätt från 

kommunstyrelsen. 

 

Det nya riksintresset för kulturmiljö i 

centralorten har krävt mycket arbetstid för 

att ta fram policys och hantera mycket 

missnöje bland allmänheten. En 

kulturmiljöbroschyr ska tas fram under 

hösten och delas ut till alla berörda hushåll 

i samarbete med Skellefteå Museum samt 

Länsstyrelsen. 

 

Projektet Norrbotniabanans noder 

avslutades under första halvåret. Mycket 

arbete har lagts ner på slutkonferensen i 

Spiran samt slutredovisningen av projektet. 

 

Vi har samarbetat med brandförsvaret i 

Umeåregionen tillsammans med sotarna 

och tagit fram en vägledning för hur 

ärenden om anmälan om installation av 

eldstad och rökkanal ska hanteras. 

 

Tillsammans med Trafikverket har vi 

genomfört en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för 

Storgatan i Robertsfors. 

 

Vi har deltagit i MätKart19 i Skellefteå och 

fick mycket matnyttig information om GIS 

och kartor samt samverkan mellan 

kommuner. 

 

Vi har flygfotograferat kustlinjen, och 

arbetet med att jämföra med bilderna från 

2014 planeras genomföras under 

höst/vinter. Det är ett led i tillsynsansvaret 

för strandskyddet som länsstyrelsen 

delegerat till kommunen.  

 
 

 

VÄSENTLIGA AVVIKELSER FÖR 

PERIODEN OCH JÄMFÖRELSE 

MED FÖREGÅENDE ÅR 

 

Ökade kostnader för livsmedel på grund av 

höjda livsmedelspriser.  

Dyrare transportkostnader genom nytt 

avtal och tillkommande transporter.  

Dyrare avtal på kostdatasystemet. 

I mars kommande år kommer det att bli ett 

nytt livsmedelsavtal.  

 

Flertalet överraskningar i våra fastigheter 

kopplade mot utökade kostnader så som 

vattenskador, avlopp. 

Ser över rutiner för våra leverantörer så vi 

fortsatt inte behöver belasta årsbudget med 

fakturor från föregående år, stor belastning 

på årsbudget då detta inte fungerar fullt ut. 

Utökat ansvar i roll som arbetsledare 

tilldelat. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Nettokostnadernas utveckling i jämförelse 

med föregående år 

  

Jan-aug 

2019 

Jan-aug 

2018 Differens 

Tillsyn Miljö/Bygg 1 916 1 757 159 

Fastighet/Lokalvård -13 887 -14 380 493 

Gator/VA/Avfall/Park 4 112 2 669 1 443 

Måltidsverksamhet 9 346 9 224 122 

SHB kontor/bilpool 1 343 1 391 -48 

Kollektivtrafik 4 418 3 782 636 

Färdtjänst 1 659 1 882 -223 

 Totalt 8 907 6 325 2 582 

 

 

 

PERSONALKOSTNADER 

  
Jan-aug 

2019 

Jan-aug 

2018 

Differens 

Tillsyn Miljö/Bygg 2 347 2 074 273 

Fastighet/Lokalvård 7 575 6 897 678 

Gator/VA/Avfall/Park 6 053 5 865 188 

Måltidsverksamhet 7 309 6 738 571 

SHB kontor/bilpool 1 657 1 651 6 

Kollektivtrafik 32 32 0 

Färdtjänst 145 143 2 

 Totalt 25 118 23 400 1 718 

 

 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

 

  
Prognos 

ek 1 

Prognos 

delår 

Differens 

Tillsyn Miljö/Bygg -3 535 -3 225 310 

Fastighet/Lokalvård 21 018 20 748 -270 

Gator/VA/Avfall/Park -6 504 -6 674 -170 

Måltidsverksamhet -13 840 -14 715 -875 

SHB kontor/bilpool -1 976 -2 026 -50 

Kollektivtrafik -6 346 -6 606 -260 

Färdtjänst -2 491 -2 536 -45 

Totalt -13 674 -15 034 -1 360 

 

 

 

Måluppfyllelse  
 

Vi prognostiserar full måluppfyllelse 

gällande medborgare/kundperspektivet och 

hållbar utveckling i KS styrkort för de 

delar som rör SHBU. Samtidigt sker en rad 

nyrekryteringar vilket kan påverka men i 

svårbestämd grad. Arbetet med att få 

balans mellan uppdrag, förväntningar och 

personalresurser inom sektorn måste 

fortgå. Bland annat ses en stor belastning 

på tillsynsresurser inom hälsa, miljö, bygg. 

En översyn kring tjänstesammansättning 

görs inom kontoret, vilket även inkluderar 

frågan kring fortsatt digitalisering av 

medborgarnära processer så som E-tjänst 

som nu är i drift. 

 

Miljökontoret har en avslutad anställning 

på egen begäran och en tjänstledighet 

under perioden, ny medarbetare rekryterad 

med start av tjänst 9/9-2019. 

 

Under 2019 har GVA haft omsättning på 

personal dels genom uppsägning, pension 

samt bortfall p.ga  bl.a. föräldraledighet, 

sjukskrivning etc. Detta har medfört att 

vissa projekt blivit stående/uppskjutna. 

GVA Chef Johan är för närvarande 

tjänstledig, detta medför betydligt högre 

arbetsbelastning för GVA:s arbetsledare, 

vilket spiller över på det dagliga 

underhållet inom verksamheten. Några 

stora projekt är avslutade, såsom huvud-

vattenledning, det utökade avlopps-

verksamhetsområdet i Ånäset. Vatten-/el-/ 

avloppsnät är undermåligt 

underhållna/uttjänta och bjuder på en hel 

del akuta överraskningar, vilket medför att 

planerade arbeten får skjutas fram. 

Utbyggnaden av fibernätet samt stora 

vägprojekt runtom i kommunen medför 

stora insatser gällande utmärkning av 

vatten-/elnät för GVA:s personal.  

 

 

Rörande medarbetarperspektivet kommer 

vi nå målen rörande medarbetarsamtal och 

till hösten genomförs även 

medarbetarenkät i kommunen för andra 

året i nytt system, Sysarb.  

Sjukfrånvaro totalt SHB har sjunkit jmf 

med samma period föregående år, 5,47% 

mot 6,65% 2018. Måltid har högst 

sjukfrånvaro, men trenden går åt rätt håll. 

Däremot har sjukfrånvaron ökat för 



Lokalvård jmf med 2018. Tydliga insatser 

görs för förbättringar, bland annat ses 

organisation för styrning och ledning över.  

Fortsatt aktivt arbete utifrån grupp och 

individplaner för minskad sjukfrånvaro 

pågår och förväntas ge effekt på helår 

2019. 

 
 

INVESTERINGAR 
 

Bygget av ny förskola i Robertsfors pågår 

och följer betalplan med vissa tillägg. 

Slutförs 2020. 

Ombyggnation Apotekaren i Ånäset 

påbörjas hösten 2019 men beräknas inte 

vara klar förrän under 2020. 

 

Takbyten på Bygdeå skola mellanstadiet 

och Tundalsskolan beräknas slutföras 

under 2019. Däremot görs endast en 

tillfällig lagning av taket på 

restaurangdelen Centrumhuset, då det är i 

sämre skick än väntat. Åtgärder utreds 

under 2020, och nya pengar äskas till 2021. 

På Edfastgården väntas både ventilations-

aggregat och byte WC åtgärdas under 

2019. Asfaltering Fyrklövern är utförd, där 

har dock NCC även gjort jobb där 

beställning ej gått via fastighet. Osäkert 

vem som ska stå för den kostnaden. 

Ombyggnation av brandstation i Ånäset 

blev betydligt dyrare än budgeterat. 

Investeringar som helt eller delvis måste 

flyttas till 2020 är ytskikt/WC korttids, 

yta/belysning/tak Bygdeå skola lågstadiet, 

energideklarationer, fasadmålning 

Folktandvården och huvudentré 

Nysätragården. Styr- och övervakning 

Tundalsskolan låg i plan för 2020 men fick 

göras akut redan 2019 för att undvika 

ohälsa pga arbetsmiljö, och stängning av 

lektionssalar.  

 

Lokalvård och Måltid beräknar utföra 

investeringar enligt plan 2019. 

 

Huvudvattenledning slutfört 2019, ca 300 

tkr lägre än budgeterat. Kulvertera 

Klockarbäcken är påbörjat, övervakning av 

vatten- och avloppsverk fortskrider. 

Brandlarm vattenverk Klintheden är 

beställt men ej levererat ännu. Anläggar-

bussarna beställda i början av 2019 men 

pga modellbyte och sjukdom hos 

bilhandlare är de ännu inte levererade. 

Fordon till park är inköpt. Asfaltering Inre 

Ringvägen uppskjuten pga att byte av VA-

ledningar måste göras innan. Nya medel 

äskade för 2020-2021. Utredning pågår för 

investering i Överklintens avlopps-

reningsverk och Flarkens vattenverk. 

 

Budget Prognos Avvikelse 

73 438   
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Verksamheter inom barn och utbildnings ansvarsområde 
 

DELÅRSBOKSLUT PERIODEN  

JANUARI – AUGUSTI 2019  

 

REDOVISAT JAN-AUG  

 2019 2018 
Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoutfall 

Kalk kapitalkostn 

Nettodriftkostnad 

10 578 

-120 411 

-109 833 

-1 678 

- 111 511 

9 227 

-116 550 

-107 323 

-1 516 

-108 839 

 

 
PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2019 

  Budget Prognos Diff 

Förskola* 42 383 43 570 -1 187 

Grundskola 90 571 89 181 1 390 

Lärcentrum 35 630 37 288 -1 658 

Särskola 4 600 4 871 -271 

BOU Kultur 1 703 1 869 -166 

 174 887 176 779 -1 892 
*) Kommunstyrelsebeslut om att tillskjuta 730 tkr till en tredje 

förskolechef ingår ej i budget, vilket innebär att prognosticerat underskott 

bör skrivas till 457 tkr för förskola och för BOU som helhet till 1 162 tkr. 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Barn- och utbildningsutskottet ansvarar för 

verksamheterna: 

- Förskola och pedagogisk omsorg 

- Grundskola 

- Särskola 

- Lärcentrum 

- BOU Kultur  
-  

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN  

Under perioden har en tredje förskolechef 

rekryterats som började sin tjänst i slutet av 

juni 2019. Förstärkning av ledningsorgani-

sationen inom förskolan har under peri-

oden januari-juni varit 20% tjänst. 

 

Under perioden har utvecklingsprojektet 

”Samverkan för bästa skola” avslutats, och 

slutrapport sammanställts. 

 

 

VÄSENTLIGA AVVIKELSER FÖR 

PERIODEN OCH JÄMFÖRELSE 

MED FÖREGÅENDE ÅR 

 

  

Jan-aug 

2019 

Jan-aug 

2018 Differens 

Förskola 29 372 29 695 -323 

Grundskola 57 207 57 885 -678 

Särskola 2 574 2 699 -125 

Lärcentrum 19 435 15 960 3 475 

BOU Kultur 1 246 1 084 162 

 Totalt 109 834 107 323 2 511 

 

Sektor barn- och utbildning har som 

helhet en nettokostnadsutveckling på 2,3%.  

 

Nettokostnaderna inom förskoleverksam-

heten är 323 tkr lägre jämfört med föregå-

ende år vilket förklaras av återhållsamhet 

samt att en översyn av organisation och 

scheman genomförts.  

 

För grundskolan är nettokostnaden 678 

tkr lägre jämfört med samma period före-

gående år vilket förklaras av återhåll-

samhet samt ett minskat behov av stöd i 

form av extra resurs. Låga sjuktal är ytter-

ligare en förklaring. 

  

Särskoleverksamheten lägre nettokostnad 

för perioden härrör helt till perioden janu-

ari-juli. Från och med augusti ökar kostna-

derna i och med att det finns elever in-

skrivna i särskola inom samtliga stadier 

och att träningsskola har startats upp. 

 

Nettokostnaderna inom Lärcentrums 

verksamhet är  3 475 tkr högre jämfört 

med samma period föregående år vilket 

förklaras av att kostnad för interkommunal 

ersättning (IKE) för gymnasieelever är 

högre jämfört med samma period 

föregående år samt utökad verksamhet 

inom vuxenutbildning. 
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PERSONALKOSTNADER 

  
Jan-aug 

2019 

Jan-aug 

2018 

Differens 

Förskola 26 080 25 931 149 

Grund/särskola 43 074 43 466 -392 

Lärcentrum 4 104 3 498 606 

Musikskolan 1 262 1 118 144 

 Totalt 74 520 74 013 507 

 

Personalkostnaderna inom sektor barn- 

och utbildning som helhet har ökat med 

0,7%, vilket är långt under resultatet av 

lönerevision 2019. 

 

Inom förskoleverksamheten har perso-

nalkostnaderna ökat med endast 0,6. 

 

Grundskoleverksamheten har iakttagit 

ekonomisk återhållsamhet samt att sjukta-

len varit låga under perioden januari-

augusti vilket medfört att personalkostna-

derna minskat med 0,9%. 

 

Inom Lärcentrums verksamheter (intro-

duktionsprogram, vuxenutbildning inkl 

SFI) har personalkostnaderna ökat med 

606 tkr (17,3%). Ökningen förklaras av att 

det föregående år inte var full bemanning 

på rektor/SYV/adm samt av utökad verk-

samhet inom vuxenutbildning.  

 

Musikskolans personalkostnader har ökat 

med 12,88% jämfört med föregående år 

vilket förklaras av att det projekt som på-

börjades under 2018 har fullföljts under 

vårterminen 2019. Projektet omfattade 

ensemblespel och beslutades av kommun-

styrelsen att ingå som en del i musiksko-

lans jubileum 2018. Någon extra finansie-

ring tilldelades inte. 

 

 

 

 

 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

  
Prognos 

ek 1 

Prognos 

delår 

Differens 

Förskola 43 523 43 570 47 

Grundskola 90 571 89 181 -1 390 

Lärcentrum 37 730 37 288 -442 

Särskola  4 900 4 871 -29 

BOU Kultur 1 703 1 869 166 

Totalt 178 427 176 779 -1 648 

 

För sektor barn- och utbildning som 

helhet prognosticeras med ett underskott på 

1 892 tkr vilket är 1 648 lägre än progno-

sen i ekonomirapport 1. Skillnad i prognos 

förklaras av att det rått återhållsamhet i 

samtliga verksamheter och framförallt 

inom grundskolan. Interkommunal ersätt-

ning för gymnasieelever är en kostnad vi 

inte kan påverka och denna prognosticeras 

vara 1 215 tkr högre än budgeterat, vilket 

innebär att de egna verksamheterna totalt 

sett prognosticerar ett underskott på 677 

tkr. Här måste då beaktas att budget för 

2019 inte omfattar beslut i kommunstyrel-

sen 2018-12-11, §199 att tillskjuta 730 tkr 

till förskolan för anställning av ytterligare en 

förskolechef. Om detta beaktas så ligger 

kostnaderna för barn- och utbildnings egna 

verksamhet i balans med budget enligt 

prognosen. 

 

Förskoleverksamhetens underskott för-

klaras av högre kostnad för pedagogisk 

omsorg än budgeterat (675 tkr) samt högre 

kostnad för förskolor (470 tkr). Förstärk-

ning med utökad pedagogisk omsorg fick 

sättas in under våren då antalet barn ökade 

kraftigt. Här måste noteras att det 

prognosticerade underskottet med hänsyn 

till KS-beslutet om tillskott med 730 tkr 

egentligen är 457 tkr. 

 

Grundskoleverksamhetens överskott 

förklaras av lägre kostnad för skolskjuts än 

budgeterat med 1 100 tkr och IKE 275 tkr. 
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Lärcentrums underskott förklaras av 

högre kostnad för IKE 1 215 tkr än budge-

terat, resterande förklaras av högre kostnad 

än budgeterat för SFI/Vuxenutbildning. 

 

Särskolans underskott förklaras av att 

det inför höstterminen finns elever i samt-

liga stadier i särskolan samt att tränings-

skola startats. Underskottet bromsas av att 

det under vårterminen 2019 varit betydligt 

lägre kostnader än budgeterat. 
 

MÅLUPPFYLLELSE 

 

Medborgare/Kund 

Betygsindex ”Förskola” i Medborgarenkä-

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

år 2018, men når inte måltalet 70. 
 

Hållbar utveckling & tillväxt 

Måltalet om topp 50 i ”Öppna jämförelser 

grundskola” kan inte kommenteras då 2018 

var sista året som ett sammanvägt resultat 

(ranking) presenterades. Officiell statistik 

har inte publicerats ännu, men utifrån sta-

tistik från Schoolsoft kan konstateras att:  

- genomsnittligt meritvärde är aningen 

högre jämfört med föregående år  

- resultaten på nationella prov i åk 9 har 

andelen elever med F-betyg i det närm-

ast halverats till 3,4% och andelen ele-

ver med betyg A-C har ökat med 3,4 

procentenheter till 73,6 

- andelen elever behöriga till gymnasiet 

ser ut att ligga på ungefär samma nivå 

som föregående år (87%). 

 

Målsättningen med 55% av elever in-

skrivna i musikskolan förväntas inte upp-

nås fullt ut utan stannar på ca 45-50%. 

 

Ekonomi 

Måluppfyllelsen avseende budgetföljsam-

het ser enligt prognos inte ut att nås i verk-

samheterna förskola, särskola och Lärcent-

rum. Sett till hela barn- och utbildnings 

verksamhetsområde prognostiseras med ett 

underskott på 1 892  tkr vilket innebär att 

det inte lever upp till måltalet om inget 

underskott i kommunstyrelsens budget. 
 

Medarbetare 

När det gäller sjukfrånvaro ser vi en positiv 

trend inom hela BOU:s verksamhetsom-

råde. För BOU totalt ligger sjukfrånvaron 

på 5,63 mot 6,71% samma period förgå-

ende år.  Dock är det stora variationer mel-

lan olika verksamheter. 
 

 

Central adminstr/chefer/elevhälsa:    0,81% 

Förskola, dagbarnvårdare, resursteam:     6,67% 

Grundskola F-9 inkl särskolan:    4,43% 

Fritidshem:  10,33% 

Musikskola     1,22% 

Lärcentrum    4,24%    

 

Om trenden håller i sig är det inte orimligt 

att vi närmar oss måltalet om max 5,5% för 

sektor barn- och utbildning under 2019. 

 

Investeringar 
 

Budget (tkr) Budget Prognos Avvikelse 

Klumpanslag 

Ett-till-Ett 

Ombudgetering 

1200 

800 

300 

1200 

800 

0 

0 

0 

300 

 

Avseende investeringar inom klumpansla-

get och ett-till-ett-satsningen kommer av-

satta medel att förbrukas under året.  

 

Ombudgetering (300 tkr) i tabellen ovan 

avser medel avsatt för inventarier till för-

skolan Apotekaren efter ombyggnation. I 

en preliminär prognos uppger samhälls-

byggnadschef att ombyggnationen beräk-

nas vara klar i slutet av vårterminen 2020. 

Detta innebär att avsatta medel inte kom-

mer att förbrukas 2019, utan att de bör om-

budgeteras ytterligare ett år till 2020. 

 

 
 

 



 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

Verksamheter inom sociala utskottets ansvarsområde 
 

   
   
    

DELÅRSBOKSLUT PERIODEN  

JANUARI – AUGUSTI 2019 

 

REDOVISAT JAN-AUGUSTI 

 2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoutfall 

Kalk kapitalkostn 

Nettodriftkostnad 

23 738 

-145 711 

-121 973 

-907 

-122 880 

20 496 

-140 431 

-119 935 

-1 057 

-120 992 

 

 

 

PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2019 
Verksamhet Budget Prognos 

Ins f ordinärt boende 

Ins f särskilt boende 

Ins-funktionshindr 

Ins för barn o familj 

Insatser flykt o inv 

Totalt 

40 414 

83 668 

31 145 

16 561 

0 

171 788 

-2 100 

-3 500 

0 

   -700 

0 

-6 300 

 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Ks su har av kommunstyrelsen varit dele-

gerad att fullgöra kommunens ansvar enligt 

socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) 

vissa uppgifter enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL)  

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN 

För att få en budget i balans 2019 stod det 

klart tidigt att åtgärder behöver vidtas för 

att minska våra kostander. Vi har därför 

genomfört risk och konsekvensanalyser 

gällande besparingsalternativ i ett flertal av 

våra verksamheter. Det har så här långt 

resulterat i beslut om att avveckla 

funktionen anhörigkonsulent, att minska 

tjänsteutrymmet för MAS, samt minskat 

tjänsteutrymmet för biståndshandläggare 

 

 

 

 

 

 

med 1,4 årsarbetare. Ytterligare åtgärder 

har föreslagits för politiken man har valt att  

inte gå vidare med dessa varför sektorn 

möter stora svårigheter att få en budget i 

balans 2019. Beslut har fattas om att en 

genomlysning av sociala sektorns ska 

genomföras av en extern konsult. 

 

VÄSENTLIGA AVVIKELSER UNDER 

PERIODEN OCH JÄMFÖRELSE 

MED FÖREGÅENDE ÅR 

  

Jan-aug 

2019 

Jan-aug 

2018 Differens 

Ins f ordinärt 

boende 
 28 891 28 522 369 

Ins f särskilt 

boende 
 59 764 57 356 2 408 

Ins-

funktionshindr 
 21 207 19 388 1 819 

Ins för barn o 

familj 
 11 890 13 843 -1 953 

 Totalt 121 752 119 109 2 643 

 

PERSONALKOSTNADER 

  
Jan-aug 

2019 

Jan-aug 

2018 

Differens 

Ins f ordinärt 

boende 
 25 669 25 037 632 

Ins f särskilt 

boende 
 52 757 52 646 111 

Ins-

funktionshind

r 
 23 994 24 611 -617 

Ins för barn o 

familj 
 7 060 8 277 -1 217  

Insatser flykt 

o inv 
 3879 9894 -6015 

 Totalt 113359 120465 -7106 
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Kommentarer till utfallet för perioden 

 

Insatser för ordinärt boende. Ökningen av 

personalkostander 632 tkr förklaras helt av 

den årliga löneökningen. Den totala 

skillnaden i utfallet för perioden är endast 

369 tkr. Detta trots att antalet beviljade 

timmar har ökat med 6% för perioden. 

Detta visar att hemtjänsten under perioden 

har bedrivit verksamheten mer 

kostnadseffektivt än föregående år.  

 

Insatser för särskilt boende. 

Personalkostnaderna har ökat med 111 tkr 

för perioden. Den årliga löneökningen bör 

ha bidragit med en ökad kostnad på 1316 

tkr. Vidare har heltidresan bidragit till 

ökadepersonalkostander med ca 300 tkr för 

SÄBO. Trots att vi minskat på 

personalresurser så har den totala 

kostanden för perioden ökat med 2408 tkr. 

Detta förkaras i huvudsak med minskade 

intäkter i form av statsbidrag samt 

kostnader för bemanningsföretag under 

sommarperioden.   

 

Insatser för funktionshindrade. 

Personalkostnaderna har minskat med -617  

tkr för perioden. Detta förklaras genom 

volymminskning inom personlig  

assistans. Att vi trots detta haft stora 

ökningar i våra kostander beror på att vi  

fått mindre intäkter i form av LASS 

ersättning från försäkringskassan. 

 

Insatser barn och familj.  

Personalkostande för IFO har minskat med 

-1217 tkr. En heltidstjänst har lyfts från 

IFO till systemförvaltningen som 

finansierats gemensamt av alla 

verksamheter inom sektorn. Vidare har 

IFO periodvis varit undertaliga på grund av 

sjukdom. Den totala kostnaden för 

perioden har minskat med -1953 tkr vilket 

då förklaras till största del av minskade  

 

 

 

 

 

personalkostander. Vidare har 

försörjningsstödet för perioden minskat  

med 400 tkr och kostnader för 

missbruksvård har minskat med 200 tkr. 

 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

  
Prognos 

ek 1 

Prognos 

delår 

Differens 

Ins f ordinärt 

boende 
 

-1 240 -2 100 -860 

Ins f särskilt 

boende 
 

- 2 860 -3 500 

 

- 640 

Ins-

funktionshindr 
 

1 120 0 -1 120 

Ins för barn o 

familj 
 

-1 100 -700 400 

Insatser flykt 

o inv 
 

0 0 0 

 

Totalt - 4 080 -6 300 -2 220 

 

 

Kommentarer till avvikelser i prognosen 

Insatser för ordinärt boende 

Prognostiserat underskott mot budget på  

- 2100 tkr. Underskotten för perioden har 

vi främst på hemtjänsten Robertsfors, 

Hemsjukvård, arvoderad anhörigvård, och 

matdistribution. Tidigare prognos var ett 

underskott på 1240 tkr. Den tidigare 

prognosen förutsatte att vissa föreslagna 

åtgärder vidtagits under perioden vilket 

inte blivit aktuellt. Vidare ökar 

hemsjukvården regelbundet och vi har haft  

en volymökning inom hemtjänsten 

Robertsfors som förklarar en del av 

avvikelsen i prognosen. 

 

Insatser för särskilt boende 

Prognostiserat underskott mot budget med 

-3500 tkr vilket är -640 tkr mer än prognos 

vid ekonomirapport ett. Den största 

skillnaden har varit mycket höga kostander 

till Regionen för utskrivningsklara  
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patienter som vi inte har kunnat ta emot i 

kommunen. Totalt väntas denna kostnad  

uppgå till 1100 tkr vid årets slut mot ett 

tidigare prognostiserat underskott på -300 

tkr.  Heltidsresan har också bidragit till 

underskottet genom att all överkapacitet vi 

fått inte till fullo har kunnat nyttjas. Detta 

tillsammanas med att vi i början av året 

gjorde ett försök med var tredje helg på 

hus 2 Lövlunden har bidragit till 

underskottet. Totalt för sektorn väntas 

överkapasiteten som inte kan nyttjas, kosta 

500 tkr och den största delen ligger inom 

SÄBO. Merkostanden för 

bemanningsundersköterskor under 

semsterperioden uppskattas till ca 200 tkr.  

     

Insatser för funktionshindrade 

Prognos +- 0. Differensen beror på hastig 

volymminskning med övertalighet som 

följd. Detta tillsammans med minskade 

intäkter från försäkringskassan avseende 

LASS gör att inget överskott väntas. Det 

tidigare väntade överskottet mot budget 

berodde till stor del på fördröjd start av 

serviceboende enligt LSS. Starten planers 

till oktober 2019.  

 

Insatser barn och familj 

Prognostiserat underskott mot budget på  

-700 tkr. Detta på grund av minskade 

kostnader för försörjningsstöd och 

missbruksvård. Även lägre 

personalkostander under perioden.   

 

Övriga faktorer 

Övriga faktorer som påverkar den 

ekonomiska utgången är att sektorn fick 

ökande kostnader 2017 utifrån att 

arbetsgivaravgifterna för de under 25 år 

inte längre subventionerades.  

Kostnadsökningen för detta var 1,8 miljon. 

Den ökade konstanden kvarstår men har ej 

kompenserats i budget 2018 och 2019. 

Vidare har arbetsgivaravgifterna ökat  

 

 

 

 

 

ytterligare under 2019 med 500 tkr då de 

minskade kostnaderna för att anställa äldre 

inte tillfaller sektorn som tidigare.  

 

Heltidsresan har inneburit en extra kostnad 

för verksamheterna då vi har svårt att till 

fullo nytta den överkapasitet det medför. 

Kostanden för heltidresan under 2019 

bedöms uppgå till 500 tkr.  

 

Införandet av nytt personal/lönesystem har 

medfört höjda personalkostnader då 

ordinarie personal avsatts för att arbeta 

med detta. Hur stora dessa kostnader har 

varit har inte kunnat följas upp. 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

 

Medarbetare  

Den totala sjukfrånvaron inom sektorn 

under perioden 1 januari till sista juli 2019 

uppgick till 7,9% att jämföra med samma 

period 2018 då sjukfrånvaron var 9,2% 

 

Sjukfrånvaron fördelade sig enligt följande 

(siffror inom parentes avser sjuktalen 

samma period föregående år): 

 

Hemtjänst Robersfors:  11,7 % (10,3) 

Hemtjänst Norra:  1,5 % (6,5) 

 

Lövlunden:   9,3 % (14,3) 

Edfastgården:  9,9 % (11,6) 

Nysätragården: 11,1 % (12,2) 

Gläntans korttidsboende:  7,8 % (4,0) 

 

HSL-enhet:   3,6 % (7,1) 

 

Assistans:  10,0 % (5,4) 

LSS:  5,2 % (5,2) 

 

Handläggare ÄHO: 20,7 % (25,7) 

 

Handläggare IFO:  4,17 % (3,0) 
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Brukarnöjdhetsindex BNI 

Inga brukarundesökningar har genomförts 

sedan ekonomirapport 1. Underlaget som 

presenteras är samma uppgifter som 

presenterades i ekonomirapport 1. 

 

Hemtjänst 

Brukarnöjdhetsindex BNI. (uppgift från 

2018) 

BNI hemtjänsten 94 %. Kommunstyrelsens 

mål för hemtjänsten är därmed uppfyllda. 

 

Särskilt Boende 

Brukarnöjdhetsindex BNI.  

BNI Särskilt boende 86 %. 

Kommunstyrelsens mål i styrkortet att BNI 

ska vara högre än 85% är uppfyllt.  

 

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.  

 

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 man 

genomfört en brukarundesökning som 

sammanställs och används för utveckling 

av verksamheten. Utifrån enkätens 

utformning går det inte att räkna fram ett 

BNI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

INVESTERINGAR 
 

Budget (tkr) Prognos Avvikelse 

2150 2150 0 

 
 

 

 



      

       

 

 

EKONOMIRAPPORT 1 PERIODEN  

JANUARI – AUGUSTI  2019  

 

REDOVISAT JAN-AUGUSTI  

 2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

7 586 

-20 296 

-12 710 

-346 

-13 056 

7 251 

-19 212 

-11 961 

-231 

-12 192 

 

PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2019 

Verksamhet Budget Prognos 

Arb. marknad, mottagning 

Kultur, ideell sektor 

Näringsliv, turism, 

Totalt Tillväxt 

1 567 

13 000 

2 631 

17 198 

1 567 

13 000 

2 631 

17 198 
 

 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Kommunstyrelsens tillväxtutskott fullgör 

följande av kommunens verksamheter i 

stora drag: Fritid, Ungdom, Kultur, Info-

verksamhet, Turism, Näringsliv, Badhus, 

Folkhälsa, Flyktingmottagning, Biblio-

teksverksamhet och Internationella projekt 

samt övrig projektverksamhet.  

 

  

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN  

 

Under kvartal 1 genomfördes en omfattade 

samlokalisering mellan Arbetsförmedling-

en och Robertsfors Kommuns arbetsmark-

nadsenhet. En kostnad på 150 tkr som ty-

värr drabbade vår drift. Under kvartal 2 

genomfördes samhällsgalan vilket blev ett 

mycket lyckat evenemang men också en 

extra kostnad för sektorn som idag inte 

finns budgeterad utan också tas från ordi-

narie drift. Skolbal och skolavslutning med  

 

 

 

Chris Kläfford och Lisa Ajax har genom-

förts vilket blev extremt bra. 

 

Där höll kostnaderna nere m h a lokala 

företag som gick in och stöttade upp ar-

rangemanget. Sommarsimskolan har ge-

nomförts i egen regi även i år. I princip alla 

som deltog lärde sig simma.  
 

VÄSENTLIGA AVVIKELSER FÖR 

PERIODEN OCH JÄMFÖRELSE 

MED FÖREGÅENDE ÅR 

 

  

Jan-aug 

2019 

Jan-aug 

2018 Differens 

Arb. mark-

nad, mottag-

ning 1 225 299 926 

Kultur, ideell 

sektor 9 224 8 893 331 

Näringsliv, 

turism, 

exkl.proj 1 172 1 369 -197 

 Totalt 11 621 10 561 1 060 

  

Stor differens på nettokostnaden på arbets-

marknad och mottagning på grund av vä-

sentligt högre intäkter på 2018 och om-

byggnation av lokaler med kostnader som 

belastar 2019.  

 

Ökningen i nettokostnader för kultur och 

ideell sektor beror främst på ökade perso-

nalkostnader inom kulturverksamheten, där 

man haft högre bemanning på bruks-

muséet.  

 

 

Minskningen i nettokostnader för närings-

liv och turism är exklusive projektverk-

samheterna. Skillnaden mellan åren beror 

på bland annat på högre medfinansiering 

och högre kostnader för köp av konsult och 

tjänster under 2018. 

 

KOMMUNSTYRELSEN  
Verksamheter inom tillväxtutskottets ansvarsområde 

Tillväxt 



Kostnaderna för Bruksam ingår inte i ta-

bellen ovan men där har kostnaden minskat 

med 180 tkr till år 2019.  

 

PERSONALKOSTNADER 

 

  
Jan-aug 

2019 

Jan-aug 

2018 

Differens 

Arb. marknad, 

mottagning 870 712 158 

Kultur, ideell 

sektor 4 301 3 852 449 

Näringsliv, 

turism, 499 512 -13 

 Totalt 5 670 5 076 594 

 

I ovanstående redovisade siffror för perso-

nalkostnader ingår inte personalkostnader-

na som finns redovisade i projekt. Inte hel-

ler kostnaderna för Bruksams verksamhet 

finns med, detta eftersom det till stor del 

finns intäkter från Arbetsförmedlingen som 

täcker dessa.  

 

Personalkostnaderna för Bruksam uppgår 

för januari till augusti 2019 till 1 889 tkr, 

redovisade och förväntade intäkter från 

Arbetsförmedlingen uppgår till 1 689 tkr.  

 

Ökade personalkostnader för Kultur och 

ideell sektor beror till stor del på att kost-

naderna för bemanning på Bruksmuséet 

och Tövalite har ökat vilka belastar verk-

samheten allmän kultur och turism. Det är 

fler antal arbetade timmar och högre löner 

som gör att kostnaderna ökat.  

 

För arbetsmarknad och mottagning beror 

de ökade personalkostnaderna mellan åren 

på att sektorchef under ett antal månader 

2018 arbetade i projekt.  
 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

 

  
Prognos 

ek 1 

Prognos 

delår 

Differens 

Tillväxt -17 198 -17 198 0 

Totalt    

 

 

Prognos för helåret 2019 är ett +/- 0 

resultat. Det finns dock enheter där 

kostnaderna varit större än budget varvid 

en översyn måste göras och 

kostnadsmedvetenhet tydliggöras. Vi har 

dock andra verksamheter där en del projekt 

har kickat in vilket bidrar till att Tillväxt 

som sektor gör ett 0 resultat. När kostnader 

ökar inom vissa delar får vi dock se 

koncernstrategiskt att kostnader för 

försörjningsstöd minskar, skatteintäkter 

ökar och förhoppningsvis även kvaliteten 

för individen. Varvid en kostnad för sektor 

tillväxt kan i koncernperspektiv vara en 

vinst.  Koncernen får också räkna med att 

specifikt verksamheten Bruksam gjort fram 

till 1/9 2019; 955 arbetade timmar åt 

koncernen.  

 

Verksamhet Timmar 

Skola förskola 121 

Äldreomsorg 26,25 

Tillväxt 239,75 

Förvaltning ledning 38,75 

Sociala  176,5 

Annat 352,3 

Summa arbetade timmar 954,55 

Koncernen får också räkna med att 

Bruksam hämtat/lämnat varor/möbler till 

ett värde i den cirkulära ekonomin(lågt 

räknat) på 100193 kr. 

  

Verksamhet  Varuvärde 

Skolan, förskola 37 983 

Äldreomsorg 16 550 

Tillväxt 26 440 

Kommunkontor 4 600 

Sociala 11 126 

Annat 3 494 

Summa kronor  100 193 

 

Kultur 

I februari genomfördes invigningen av den 

konstnärliga utsmyckningen i hyreshuset 

på Storgatan 34. Nationaldagsfirandet på 

bruksudden blev välbesökt, med extra 

satsningar på barnen, i form av 

rörelsebana, ansiktsmålning och tipsrunda. 



Samarbetet i Robertsfors kulturråd, mellan 

kulturföreningarna, studieförbunden och 

kyrkan fortsätter att vara mycket positivt 

och redan under våren startar 

förberedelserna inför höstens Kulturvecka.  

 

 

Badhuset 

Samt att Badhuset ansvarar sen läsåret 

18/19 för simundervisningen i klass 2. 96% 

av eleverna uppfyllde målet för godkänd 

simning enligt de normer som skolverkets 

ställer och hela 73% klarade målet för åk 6. 

Badhusets långvariga samarbete med 

Umeå simsällskap har fortsatt under 

halvåret. I sommarsimskolan deltog 76 

barn och resultatet var både lyckat och 

uppskattat. 

 

Badhusets leverantör av klor har avslutat 

sin verksamhet och byte av leverantör 

resulterade i en 50% kostnadsökning per 

liter. Det påverkar budget negativt med en 

väsentligt ökade kostnader mot planerat. 

Ökad daglig verksamhet har resulterat i att 

en nyanställning har gjort från 1902 som 

inte ligger inne i budget för 2019. 

 

Ungdomsgårdar 

Stadigt besöksantal på gårdarna 

sammantaget i jämförelse med 

motsvarande period. LAN-marathon, 

armbrytningsturnering med nordiska 

mästaren Toni Anttila som gäst och tv-

spelsturnering i samarbete med Game On 

region Västerbotten har genomförts. Årets 

bal med Umeå Dance Hall som huvudgäst 

blev väldigt lyckad, närmare 120 

ungdomar från högstadiet deltog. 

Fältverksamheten har fortgått i samarbete 

med polisen, sociala och skolan på 

högriskdagar, valborgsmässoafton och 

skolavslutning. 

 

Kostnaderna för OB ligger högt eftersom 

vissa av de aktiviteter som vi genomfört 

har resulterat i att många fritidsledare har 

jobbat långa pass men de evenemangen 

faller in under vårt uppdrag i Robertsfors 

kommun. 

      

 

Bibliotek 

Biblioteksverksamheten har fortgått utan 

störningar och med extra fokus på arbetet 

för digital delaktighet hos kommun-

invånarna. Evenemangen har över lag varit 

mycket välbesökta, och särskilt vid 

språkcaféerna ligger antalet deltagare nu 

precis på gränsen av vad lokalen klarar av. 

Under mars – april genomförde biblioteket 

en brukarundersökning som gav ett positivt 

resultat. 

 

Arbetsmarknadsenhten 

Arbetsmarknadsenheten har arbetat mycket 

offensivt under hela året och starkt bidragit 

till att arbetslösheten just nu är 4.9 % i 

Robertsfors. Försörjningsstödet ett av de 

lägst i landet. Vi har också genom att 

bedriva stor del av SO-undervisningen 

själva för våra nyanlända sparat cirka 100 

tkr för koncernen. 

 

Koncernen har 10 st i kommuntal att ta 

emot via integrationsenheten. Sedan 

tillkommer 30+ familjeåterföreningar.  

 

Arbetslösheten bland nyanlända har stigit 

något tillföljd av att extratjänsterna 

upphörde från Arbetsförmedlingen. I övrigt 

jobbas det vidare offensivt med samtliga 

målgrupper.  

 

 

MÅLUPPFYLLELSE 
Hög måluppfyllelse i samtliga verksamhet-

er.   

 

INVESTERINGAR 

Investeringar görs kontinuerligt under året.  

 
Budget (tkr) Budget Prognos Avvikelse 

Klumpanslag  200   

Möbler badhus 105 104  

Offentliga 

rummet 

500   

Ombudgeteringar 346   

    

 

 



 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

39 

 

 

REDOVISAT JAN-AUG  2019 

 2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

0 

-23 

-23 

0 

-23 

0 

-17 

-17 

0 

-17 

 

PROGNOSTISERAT BUDGETUTFALL 

FÖR HELÅRET  2018 

Prognos 

Budgeterad nettoram 

Skillnad 

-39 

-39 

0 

 

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 

MÅLUPPFYLLELSE 

Uppföljning av jävsnämndens styrkort visar för 

Medborgare/kund att målen prognostiseras att 

uppfyllas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomisk uppföljning har verkställts vid 

varje möte varför målet är uppnått 

Kommentarer avvikelser 

Kostnaderna för de första åtta månaderna  

håller budget. 

Prognos för helår 

Prognosen för helår är att budgeten kommer att 

hållas. 

 

JÄVSNÄMND 



  

UPPFÖLJNING STYRKORT JÄVSNÄMND DELÅR 2019 

 

Jävsnämnden Styrkort 2019 

Nedan presenteras av kommunfullmäktige antagna mål, nyckelfaktorer och den nedbrytning som 

gjorts av Jävsnämnden i mått och måltal. 

Verksamhetsidé  

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. 

 Rättssäker myndighetsutövning 

 Effektiv verksamhet 

 God information och service 
 

MEDBORGARE/KUND  

Mål Nyckelfaktor Mått Måltal Uppfyllelse-

tid 

Måluppfyllelse  

Attraktiv 

kommun med 

hög livskvalitet 

 

God kommunal 

service 

 

Andel genomförda 

inspektioner enligt plan (miljö) 

100% 2019 

 

Målet på väg 

att nås 

 

Andel genomförda 

inspektioner enligt plan 

(livsmedel) 

100% 2019 Målet på väg 

att nås 

 

Informationsinsats till 

verksamheterna om PBL 

1 st 2019   

 

  

EKONOMI  

Mål Nyckelfaktor Mått Måltal Uppfyllelse-

tid 

Måluppfyllelse  

God 

ekonomisk 

hushållning 

Budgetföljsamhet Ekonomisk uppföljning Varje möte Varje år Målet 

uppnått.  

 

 

 

 

 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

39 

 

 

REDOVISAT JAN-AUG 2019 

 2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

0 

-609 

-609 

0 

-609 

0 

-592 

-592 

0 

-592 

 

PROGNOSTISERAT BUDGETUTFALL 

FÖR HELÅRET  2018 

Prognos  

Budgeterad nettoram 

Skillnad 

-679 

-679 

0 

 

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 2015 har Robertsfors kommun tecknat ett 

avtal med Umeå kommun och kranskommuner 

om en gemensam överförmyndarnämnd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prognos för helår 

Prognosen för helår, utifrån kända ekonomiska 

uppgörelser, är att budgeten kommer att hållas. 

 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 



ROBERTSFORS BOSTÄDER 

 

DELÅRSBOKSLUT 
 
JANUARI –AUGUSTI 2019 
 

Nyckeltal Jan-aug 2019 Jan – aug 2018 
 

Omsättning 
Resultat 
Nettoinvesteringar 

10 069 
1 317 

0 

8 842 
1 002 

0 
 

 
 
ROBERTSFORS BOSTÄDER RESULTAT 
 
För årets åtta första månader redovisas en vinst med 1 317 tkr. 
 
Perioden visar ett överskott på 1 317 tkr  vilket är 315 tkr bättre resultat  än 2018.  
Det beror till största delen på :  
Försäkringsersättning på 414 tkr som ej var budgeterad. 
Minskad kostnad försäkringar 192 tkr 
Överskott på gemensamt underhåll 516 tkr 
Högre kostnader för lägenhetsunderhåll - 435 tkr. 
 
Prognosen för helår är plus 150 tkr 
Antalet uthyrda lägenheter är 100 procent, ingen skillnad mot föregående år. 
Förutom de som är avställda för ombyggnation i Ånäset. 


