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Ombudgetering av investeringsmedel från 2019 till 2020 

Tillväxtchefs förslag till beslut 

 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att ombudgetera investeringsmedel från 
2019 till 2020 enligt bilaga 1-5.    

  

Ärendesammanfattning 

Varje år avsätter Robertsfors Kommun viss del till investeringar enligt Plan- och budget. Det utrymmet ska 

motsvara avskrivningskostnaderna för koncernen årligen. Under åren görs som vanligt flertalet investeringar i 

koncernen. Tillväxt investeringar är förhållandevis små men av vikt för både medborgare och koncern i stort. 

Under året har Tillväxt avslutat 15 st investeringsprojekt. Många av projekten kan upplevas små men i en tight 

budget så fyller dessa en mycket stor funktion för kommunen i helhet och koncernen i synnerhet.   

2020 Beskrivning Avsatt Förbrukat  Kvar att förbruka  

26201 Digitalisering 45 000 19 945 25 055 

26202 Lokaler UG m.m. åtrs.  50 000 28 677 21 323 

262021 Lokaler UG övrigt 50 000 22 241 27 760 

26203 Låssystem  25 000 2 020 22 980 

26204 Sporthallar 30 000 8 424 21 576 

25702 Killingsand 60000 20058,52 39 941 

25703 Quickstop 20000 11360,81 8 639 

25709 Ratan  110000 20562,4 89 438 

25713 Elljus 65000 59852,78 5 147 

25711 Fröbäcksrundan 20000 13668 6 332 

25712 Robertsfors As Sweden 60000 0 60 000 

25714 Killingsand strandstugan 45000 0 45 000 

25715 Rickleån upplagning broar, vindskydd  62000 0 62 000 

25716 Barkning elljusspår 25000 0 25 000 

25717 Ishockeyplan Åkullsjön 17000 5462,32 11 538 

25718 Grilldammen 10000 0 10 000 

  Totalt 694 000 212 271 481 729 

Beslutsunderlag 

- Underlag för offentliga rummet ombudgeteringar 

- Bilaga 1 - 26201 Digitalisering 

- Bilaga 2 - 26202 Ungdomsgård 

- Bilaga 3 - 26203 Låssystem 
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- Bilaga 4 - 26204 Sporthallar 

- Bilaga 5 - 262021 Ungdomsgård 

Beslut ska skickas till: 

Tillväxtchef 

 

Konsekvensanalys och synpunkter 

Jämställdhets konsekvensanalys 
Ingen påverkan.  

  

Konsekvenser verksamhet 
Stora konsekvenser om det ej ombudgeteras då många av jobben pågår eller är beställda.    

Synpunkter berörda/risk & konsekvensanalys 
Inga andra synpunkter. 

Konsekvenser på andra fattade beslut 

Ekonomi/resurser 

Ekonomiska konsekvenser 
Inom budget. Varje investering en kommun gör  belastar i grunden resultatet.  

 
I tjänsten /Magnus Hansson 
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UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens 
beteckning, samt 
projektnummer 

Offentliga rummet  
 

Vilken/vilka 
verksamheter 
berörs av 
investeringen? 
 

2020 Beskrivning Budgeterat Förbrukat 
Kvar att 
förbruka  

25702 Killingsand 60000 20058,52 39 941 

25703 Quickstop 20000 11360,81 8 639 

25709 Ratan  110000 20562,4 89 438 

25713 Elljus 65000 59852,78 5 147 

25711 Fröbäcksrundan 20000 13668 6 332 

25712 Robertsfors As Sweden 60000 0 60 000 

25714 Killingsand strandstugan 45000 0 45 000 

25715 
Rickleån upplagning 
broar, vindskydd  62000 0 

62 000 

25716 Barkning elljusspår 25000 0 25 000 

25717 Ishockeyplan Åkullsjön 17000 5462,32 11 538 

25718 Grilldammen 10000 0 10 000 

  Summa:  494000 130964 363 035 
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Varför har 
investeringen 
inte utförts under 
året? 

Investeringar har i flera fall  påbörjats men ej slutförts. En del jobb pågår och 
andra är beställda till entreprenör att genomföra. En del projekt som 
Robertsfors as Sweden har påbörjat men fakturering sker i slutet på 2020. 
Strandstugan är jobb beställt samma med Rickleån 25715 där arbetet 
genomförs med länsstyrelsen under 2020. 
 
 
 

Beskriv på vilket 
sätt behov av 
investeringen 
fortfarande 
kvarstår. 
 
 

Flertalet av projekten har startat upp och vissa är påbörjat jobba med men ej 
slutförda varvid faktura kommer i slutet av 2020.  

Totalt avsatta 
investeringsmede
l 

 
494000 

Belopp som 
önskas 
ombudgeteras? 

363035 
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UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

26201 Digitalisering   
 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 
 

Entre, reception m.m.  
 
 
 
 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Investering har påbörjad 2019 en del jobb pågår. Slutfört 
innan Juni 2020.   
 
 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Projektet startat upp och vissa jobb är påbörjade men ej 
slutförda.   

Totalt avsatta investeringsmedel? 45000 

Belopp som önskas ombudgeteras? 25055 
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UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

26202 Lokaler UG    
 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 
 

Ungdomsgård  
 
 
 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Investering har påbörjats 2019 en del jobb pågår. Slutfört 
innan September 2020.   
 
 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Projektet startat upp och vissa jobb är påbörjade men ej 
slutförda.   

Totalt avsatta investeringsmedel? 50000 

Belopp som önskas ombudgeteras? 21323 
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UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

26203 Låssystem    
 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 
 

Sporthallar 
 
 
 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Investering har påbörjats 2019 en del jobb pågår. Slutfört 
innan September 2020.   
 
 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Projektet startat upp och vissa jobb är påbörjade men ej 
slutförda.   

Totalt avsatta investeringsmedel? 25000 

Belopp som önskas ombudgeteras? 22980 
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UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

26204 Sporthall   
 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 
 

Sporthall 
 
 
 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Investering har påbörjats 2019 en del jobb pågår. Slutfört 
innan September 2020.  Ny klocka beställd m.m.  
 
 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Projektet startat upp och vissa jobb är påbörjade men ej 
slutförda.   

Totalt avsatta investeringsmedel? 30000 

Belopp som önskas ombudgeteras? 21576 
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UNDERLAG FÖR OMBUDGETERING AV 2019 ÅRS INVESTERINGMEDEL 

 

I riktlinjer för investeringar antagen av kommunfullmäktige 2011-04-27 framgår att 

investeringar som påbörjats kan rullas vidare över årsskifte. De investeringsmedel som ej 

ianspråktagits för projektet förs budgetmässigt över till nästkommande år och då tydligt 

särredovisade.  

De specifika investeringsprojekt som ej påbörjats med erhållit budgetmedel och ett 

projektnummer och där det planeras för att det kommer att genomföras kan få föra med sig 

anvisade medel till det nya året. I dessa fall ska projekten beredas och prövas av fullmäktiges 

som ger tillstånd till eventuell överföring av investeringsmedel.  

Kvarstående medel i olika klumpanslag kan däremot ej överföras. 

Det har uttryckts större kontroll över ombudgeteringar och förklaring till varför investeringar 

inte utförs under året när medel avsatts. För att förtydliga vilka investeringsmedel som 

önskas ombudgeteras till år 2020 ska detta underlag fyllas i för samtliga investeringar.

    

 

Investeringens beteckning, samt 
projektnummer 

262021 Lokaler UG övrigt låssystem m.m.    
 

Vilken/vilka verksamheter berörs av 
investeringen? 
 

Ungdomsgård  
 
 
 

Varför har investeringen inte utförts 
under året? 

Investering har påbörjats 2019 en del jobb pågår. Slutfört 
innan September 2020.   
 
 
 

Beskriv på vilket sätt behov av 
investeringen fortfarande kvarstår. 
 
 

Projektet startat upp och vissa jobb är påbörjade men ej 
slutförda.   

Totalt avsatta investeringsmedel? 50000 

Belopp som önskas ombudgeteras? 27760 
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