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1.0  KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET  
 
När vi nu sammanfattar år 2019 känner jag en stor stolthet över vår kommun, dess 
utveckling och våra verksamheter. Året har tyvärr präglats av en nationellt ryckig poli-
tik i riksdagen som skapat stor osäkerhet även för oss. Bland annat kan nämnas otyd-
lighet kring statsbidrag, ett delvis justerat kommunalt utjämningssystem, förändrade 
ersättningar för migration, förändringar av Arbetsförmedlingens kontorsstruktur och 
mycket mer. Därtill har en ekonomiskt och politiskt orolig omvärld med handelskrig, 
konflikter och tecken på en avstannande konjunktur bidragit ytterligare till en svår-
planerad lokal ekonomi. Hur viktig den kommunala beredskapen är och kommer vara 
känns också påtaglig. Krisberedskap och samarbetet inom kommunen, mellan sam-
hällssektorer och andra myndigheter, har även varit i fokus i tider av torka och ishalka 
under 2019 och nu pandemi. 

Därför är det fantastiskt att våra kommunala strategier på många sätt har kunnat mot-
verka effekter av detta. Vi har klarat av att leverera hög kvalitet och motverkat sto-
ra underskott. Kommunen har bland annat arbetat mycket proaktivt för att ge våra 
medborgare en tydlig väg till jobb och egen försörjning. Det är en förutsättning för 
kompetensförsörjning och vår kommuns utveckling. Här visar våra verksamheter på 
toppresultat i landet. 37 personer har under året lämnat någon form av bidrag för att 
istället gå till jobb och egen försörjning. Vi har en av landets lägsta kostnader för för-
sörjningsstöd. Vi ser samtidigt att vår långsiktiga satsning på skolans kvalitet och re-
sultat nu säkerställt god måluppfyllelse som håller i sig. Vi får effekt när vi investerar i 
människors framtid. 

Vårt näringsliv fortsätter att utvecklas starkt och så även vår dialog och samverkan. 
Kvittot på detta är bland annat företagens högsta värdering av näringslivsklimatet nå-
gonsin i vår kommun. Flera stora kommunala upphandlingar har även gått till lokala 
företag i öppen konkurrens vilket är ett viktigt kvitto på att kommunens upphand-
lingsstrategi fungerar. 

Vår tydliga satsning på att vara en attraktiv arbetsgivare med ett starkt hälsofrämjande 
arbete har också visat på tydlig effekt under året. Vi har sänkt våra sjuktal ytterligare, 
vilket även avlastar våra verksamheters kompetensförsörjning. Helt enkelt ett brett ar-
bete som gagnar alla. 
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Bostadsplaneringen för att öka möjligheten till inflyttning i vår kommun är i fokus. Fler 
hus byggs och lägenheter tillskapas. Att det nu omvandlas och investeras för arton 
toppmoderna lägenheter i Ånäset är fantastiskt. Att vi därtill går fram med planer för 
fler lägenheter och tomter i både i Bygdeå och Robertsfors är också viktiga pusselbi-
tar för att motverka befolkningsminskning. Kommunens aktiva planering relaterat till 
stundande järnvägsplan för Norrbottniabanan med regionaltågsstation i Robertsfors 
ger även goda förutsättningar för framtida etableringar och bostäder. Att Skellefte-
åkraft samtidigt beslutat att investera i en ny elförsörjning med 200 MW har gett ännu 
mer kraft i vår planering. Kommunen har även senaste åren investerat i fibernät och 
nu är avbrotten avhjälpta. Samtidigt har fler tjänsteleverantörer kommit in i nätet med 
bredare utbud och prisbild. Vi är många som vill investera i Robertsfors kommun.

Robertsfors kommuns ska skapa förutsättningar för hållbar utveckling i Sveriges bäs-
ta kommun. Vi är den nära kommunen med öppenhet mellan människor, ideer och 
platser. En viktig förutsättning för att skapa det är att vi fortsätter samverka. Inom vår 
kommun men även med andra närliggande parter och organisationer. Samverkan och 
dialog tar tid men jag är mycket glad att vi tillsammans tar oss den tiden. Det ger oss 
tillsammans möjligheten att bygga en god verksamhet och trygg vardag. Under året 
har en ny styrmodell som utgår från Agenda 2030 tagits fram och mål beslutats i kom-
munen som lägger grunden för en hållbar utveckling av vår kommun, den bästa. 

//Patrik Nilsson
Kommunstyrelsens ordförande 
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1.1 5 ÅR I SAMMANDRAG

FAKTA OM ROBERTSFORS KOMMUN 
 
 

4 
 

Fem år i sammandrag 
 
År 2015 2016 2017 2018 2019 
Antal kommuninvånare 6 771 6 784 6 784 6 762 6 747 

 
     

Kommunen      
Skatteintäkter och utjämningsbidrag  395 942 409 909 425 941 432 418 445 072 
Resultat i % av skatter och utjämning 2,7 3,14 1,88 0,1 -0,1 
Nettokostnader i % av skatter o utjämning 97,0 96,7 98,1 99,9 100 
Finansnetto, mkr 1,3 0,6 -0,1 0,2 0,16 
Årets resultat, tkr 10 651 12 883 8 012 422 -512 

 
     

Eget kapital, tkr 176 528 189 411 197 423 197 846 197 334 
Eget kapital, kr/kommuninvånare 26 071 27 920 29 101 29 258 29 247 
Låneskuld , tkr 40 000 10 000 10 000 10 000 25 000 
Låneskuld , kr/kommuninvånare 5 908 1 474 1 474 1 478 3 705 
Soliditet, % 57 64 62 60 56 
Soliditet, % inkl ansvarsförbindelse -3 3 7 8 9 

 
     

Antalet tillsvidareanställda 627 679 685 652 639 
Antal årsarbetare inkl visstids- o       
timanställda 660 717 718 760 718 
Löner o ersättningar, mkr 224 249 257 256 252 
           
 
Skattesats 

     År 2015 2016 2017 2018 2019 
Robertsfors kommun 23,10 23,15 23,15 23,15 23,15 
Västerbottens läns landsting 10,8 10,8 11,3 11,3 11,3 
Begravningsavgift 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 
Medlemsavgift Svenska kyrkan 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Totalt 35,35 35,40 35,90 35,90 35,90 

 

Mandatfördelning 
     År   2011-2014 2015-2018 2019-2022 

Socialdemokraterna 
 

14 17 
 

      15 
Centerpartiet 

 
9 8 

 
   10 

Vänsterpartiet 
 

2 2 
 

1 
Moderaterna 

 
2 2 

 
2 

Folkpartiet liberalerna 
 

2 1 
 

0 
Miljöpartiet de gröna 

 
1 0 

 
0 

Kristdemokraterna 
 

1 1 
 

1 
Sverigedemokraterna  0 0  2 
 Majoritet Socialdemokraterna   31 31   31 

Skattesats

Mandatfördelning
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2.0 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
2.1 INLEDNING
I denna förvaltningsberättelse lämnar Robertsfors kommun information om förvalt-
ningen av kommunen år 2019 och den kommunala koncernen i enlighet med Lag 
(2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R15 Förvalt-
ningsberättelse. Fokus ligger på att ge en samlad bild av den kommunala verksam-
heten och dess koncern. 

2.2 ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS INRIKTNING
Den kommunala koncernen (inkl stiftelserna) redovisade ett resultat på -584 tkr för 
verksamhetsåret 2019. I tabellen nedan lämnas en översikt över kommunens utveck-
ling.

Tabell: Den kommunala koncernens utveckling 

2015 2016 2017 2018 2019
Verksamhetens intäkter(tkr) 112 772 147 913 145 806 132 829 118 769
Verksamhetens kostander(tkr) -480 133 -526 532 -545 639 -548 044 -544 833
Skatteintäkter & statsbidrag(tkr) 395 942 409 909 425 941 432 418 445 072
Årets resultat(tkr) 11608 13197 8836 75 -584
Soliditet(%) 52 58 54 51 48
Lån i banker och instituet(tkr) 71 137 37 267 52 189 63 714 80 755
Antalet tillsvidareanställda 627 679 685 652 639

Tabell: Kommunens utveckling 
Nyckeltal 2015 2016 2017 2018 2019

Antal invånare(folkmängd) 6 771 6 784 6 784 6 762 6 747

Kommunal skattesats (%) 23,1 23,15 23,15 23,15 23,15

Verksamhetens intäkter(tkr) 102 732 137 941 135 568 122 718 107 433

Verksamhetens kostnader(tkr) -473 110 -518 494 -537 553 -538 927 -535 542

Skatteintäkter & utjämningsbidrag (tkr) 395 942 409 909 425 941 432 418 445 072

Årets resultat(tkr) 10 651 12 883 8 012 422 -512

Soliditet (%) 57 64 62 60 56

Soliditet inkl. ansvarsförbindelse (%) -3 3 7 8 9

Lån i banker och institur(tkr) 40 000 10 000 10000 10000 25 000

Antalet tillsvidareanställda (antal) 627 679 685 652 639
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Det redovisade resultaten för 2019, -584 tkr är svagare än tidigare år. Det svagare re-
sultatet mot tidigare år är främst ett resultat av fortsatt höga verksamhetskostnader 
ställt mot intäkter som inte ökar i samma takt. Vi noterar samtidigt att resultatet för 
2019 blev bättre än den prognos som lämnades vid delårsrapport 2019. Vilket är ett 
resultat av vidtagna åtgärder i verksamheten för budget efterlevnad samt något högre 
skatteintäkter än beräknat. Samtidigt visar befolkningsutvecklingens utfall för 2019 
på en minskad befolkning om femton personer till följd av ett födslounderskott. In 
och utflyttningen till kommunen lämnade ett nollnetto. Detta påvisar behovet av en 
fortsatt planering för ökad inflyttning för att kompensera för demografisk effekt. Om 
befolkningen fortsätter minska så minskar intäkterna påtagligt och därmed kommu-
nens resurser för verksamhet. 

Trots utvecklingen vad gäller befolkning och åldersstruktur är den finansiella ställning-
en förhållandevis stabil. 

Soliditeten (med hänsyn till totala pensionsförpliktelser) är 9%, vilket är fortsatt lågt i 
jämförelse med andra kommuner. 

Omfattande investeringar under de senaste åren i lokaler för barnomsorg har medfört 
att nivån på investeringar är ovanligt högt för Robertsfors kommun. Dessa investering-
ar har i stor utsträckning finansierats genom upplåning men även genom egna likvida 
medel. Den långsiktiga låneskulden har därför ökat med 15 mkr under 2019, vilket 
bidrar till något lägre soliditet än tidigare år. Det är kommunens som står för den den 
ökade låneskulden, då stiftelsen Robertsfors Bostäder har finansierat sina investering-
ar under 2019 med egna medel. 

Robertsfors kommun står relativt väl rustat genom sin relativt låga belåning och goda 
soliditet. Kommunens nämnder och verksamheter har även lyckats bromsa takten på 
kostnadsökningar. Inte minst relaterar det till en tydlig inbromsning av personalkost-
naderna under året. 

Kommunen står samtidigt av demografiska skäl och förändrade befolkningsmöns-
ter, inför en situation som kräver att rätt investeringar görs, att strukturförändringar i 
verksamheten understöds av investeringar. Detta för att säkerställa att verksamhetens 
driftskostnader kan bibehållas eller minskas. 

Om investeringar sker utifrån gamla verksamhetsstrukturer riskerar investeringen mot-
verka ekonomiskt effektivt driven verksamhet och öka driftskostnaderna. Detta sam-
band är viktigt att balansera för att kommunen ska kunna säkerställa en god finansiell 
ställning som borgar för en hög självfinansieringsgrad. Därför har Kommunstyrelsen 
under 2019 arbetat med att utveckla och förtydliga den långsiktiga investeringspla-
neringen för bland annat barnomsorg, skola, äldreomsorg, vatten och avlopp samt 
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drift av kommunens fastigheter. Den planeringen måste fortgå och ligga till grund för 
strategiska verksamhets och investeringsbeslut.  

3.0 DEN KOMMUNALA KONCERNEN 

Koncernen Robertsfors Kommun består idag av den kommunala verksamheten och 
Stiftelsen Robertsfors Bostäder som till 100 % ingår i koncernen. Även stiftelsen Sikeå 
Hamn ingår med 50% i koncernen. Stiftelsen Robertsfors Bostäder är en allmännyttig 
bostadsstiftelse med ändamål att verka för en god bostadsförsörjning i Robertsfors 
Kommun. Stiftelsen Sikeå Hamn ska förvalta och utveckla hamnområdet i Sikeå.

ROBERTSFORS KOMMUN STIFTELSEN 
ROBERTSFORS BOSTÄDER  (100%)

STIFTELSEN 
SIKEÅ HAMN (50%)
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VERKSTÄLLANDE NIVÅ 

STYRANDE NIVÅ

KOMMUNFULLMÄKTIGE

KOMMUNSTYRELSEN

ARBETSUTSKOTT 

FULLMÄKTIGEBEREDNING

JÄVSNÄMND 

VALNÄMD  

SOCIALA  BARN- OCH UTBILDNING SAMHÄLLSBYGGNAD TILLVÄXT  

GEMENSAMMA NÄMNDER
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND, 

BRAND/RÄDDNING, PA 

REVISION  

FÖRVALTNINGSORGANISATION

SOCIALA  BARN- OCH UTBILDNING SAMHÄLLSBYGGNAD TILLVÄXT  

4 st sektorer 

stödfunktioner 

Personalkontor Ekonomikontor IT-kontor

3.1 ROBERTSFORS KOMMUNS POLITISKA ORGANISATION
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Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds och förvalt-
ningsorganisation och i ett antal stiftelser med koppling till kommunen. Kommunens 
förvaltning sker även i ett antal gemensamma nämnder med närliggande kommuner. 
Under 2019 har Kommunstyrelsen inlett utredning kring möjligheterna med att bilda 
ett driftsbolag i kommunen, i första hand för att säkerställa lagefterlevnad och effekti-
vitet i drift av koncernens fastigheter. 

Under 2019 har RoBo (Stiftelsen Robertsforsbostäder) haft tillsyn från tillsynsmyndig-
heten för stiftelser i området, Länsstyrelsen Norrbotten. Vid tillsynen uppmärksamma-
des stiftelsen på ett antal områden som behöver tydliggöras eller rättas till för att säker-
ställa en stiftelseförvaltning i linje med lagstiftningen och stadgar. Bland annat rörde 
synpunkterna stiftelsens stadgar, köp av förvaltningstjänster och stiftelsens fristående 
ställning till kommunen. Ett antal åtgärder har vidtagits under 2019 eller förberetts 
inför 2020 som kan föranleda ytterligare politiska och organisatoriska ställningstagan-
den för RoBos drift och förvaltning. 

Stiftelse Sikeå hamn har haft en relativt liten verksamhetsgrad under 2019 men en ny 
styrelse och kommunen har tillsammans under året arbetat med att försöka förtydliga 
och utveckla styrning, ledning och rollfördelning för området. Inga nya avtal eller an-
dra bindande förändringar har dock skett under året. 

Under 2019 har inga organisatoriska förändringar skett gällande koncernens utform-
ning och innehåll. Den sedan tidigare gemensamma Överförmyndarnämnden har fått 
ytterligare en samverkande kommun, Örnsköldsvik och beslut om nytt reglemente för 
den har fattats av bland andra Robertsfors kommuns fullmäktige. De senaste åren har 
en gemensam nämnd för räddningstjänst bildats tillsammans med Umeå och Vindelns 
kommun. Den är idag i full drift. Även har en gemensam nämnd för personaladminis-
trativa frågor bildats av sju kommuner i Umeåregionen som underlag för ett gemen-
samt personalsystem. Under 2019 är nu systemet i förvaltningsläge och ej i införande-
projekt. 
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4.0 VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH  
        EKONOMISK STÄLLNING 

4.1 HÅLLBAR UTVECKLING I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD  

För att Robertsfors kommun lång och kortsiktigt ska klara välfärdsuppdraget och vara 
en attraktiv kommun krävs en planering och ställningstaganden. Viktiga förhållanden 
förändras, vi får nya faktorer och förändrade risker att ta hänsyn till. Under första delen 
av 2019 påverkades den kommunala ekonomin till del av att riksdagen godkänt en 
budget från några oppositionspartier och regeringens januariavtal i samarbete med 
några stödpartier samtidigt aviserade ett antal strukturförändringar. Dessa faktorer 
samverkade bland annat med effekten att Arbetsförmedlingen minskade sin tillgäng-
lighet och fattade betydligt färre individbeslut under året. På kort tid lades ett statligt 
uppdrag i praktiken över på våra kommunala verksamheter utan ekonomisk kompen-
sation eller tid för förberedelse. I Robertsfors kommun har effekterna av detta blivit 
något mildare till följd av att kommunen varit proaktiv och sökt externa projektme-
del (ASAP, TiR,  Bruksam), arbetat fram en väl fungerande lokal samverkan och samlat 
resurser för integration och arbetsmarknad. Alla samverkande parter arbetar kreativt 
och aktivt för att säkerställa stöd till individ och fortsatt ge väg till egen försörjning. 
Situationen inom staten ledde även till kontorsnedläggning inom Arbetsförmedling-
en. Kommunens AF-kontor avvecklades under året vilket även ledde till att den sam-
lokalisering som funnits med den kommunala Arbetsmarknads och integrationsenhe-
ten fick upphöra.

Den nationella politiken har även medfört ett lokalt kraftigt minskat mottagande av 
nyanlända. Under 2019 kom 23 st personer till kommunen ,varav 10 st var kvotflykting-
ar. Kommunen har idag endast ansvaret för 1 ensamkommande barn. Sammantaget 
är detta en stor kontrast mot föregående fem år. De kommunala verksamheterna har 
därför snabbt ställts om. Idag finns ingen egen verksamhet för mottagande av ensam-
kommande barn, en minskning av SFI och borttagande av introduktionsprogrammet 
samt minskning av tjänsteutrymme för flyktingmottagande är några av de åtgärder 
som vidtagits under året. 

Kommunen har de senaste åren investerat kraftigt i bland annat förskolelokaler men 
även återinvesteras i befintliga lokaler med bland annat många stora takrenovering-
ar. Samtidigt finns en stor underhållsskuld i verksamhetslokaler och anläggningar. För 
att säkerställa att verksamhetens driftskostnader kan klaras över tid är det viktigt att 
rätt investeringar görs. För det krävs att det finns en långsiktig plan för verksamhetens 
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utveckling. Strukturbeslut som måste ta hänsyn till demografiska förändringar, digi-
talisering, brist på vissa kompetenser, ny lagstiftning och reglering och nya tekniska 
förutsättningar. Allt detta är svårt och kräver samspel och dialog mellan förvaltning, 
politik och invånare. 

Robertsfors kommun är en stadsnära landsbygdskommun med utmaningar och möj-
ligheter. Den stundande Norrbottniabanan kommer ge kommunen helt nya möjlighe-
ter till utveckling. Möjligheter som även de kräver resurser och nytänk för att ge effekt 
lokalt. Bland annat en proaktiv planering för nya stationsnära bostäder.

Det lokala näringslivet är i första hand inriktat på industriproduktion och gröna näring-
ar. Det lokala näringslivet är idag mer diversifierat med flera arbetsgivare men kommu-
nen saknar fortsatt en stark servicesektor. Det utgör är en risk gällande arbetsmarkna-
dens utveckling vid eventuellt sämre konjunktur inom den svenska ekonomin. Bristen 
på branschbredd minskar även förutsättningar för en lokal rörlighet och en jämställd 
arbetsmarknad. Den kommunala förvaltningen är idag den lokalt största arbetsgiva-
ren med ca 700 anställda. 

En stor andel av kommunens arbetande del av befolkningen pendlar över kommun-
gräns till sitt arbete. Av de ca 3500 personer som arbetar pendlar nära 1000 personer 
till en annan kommun. Ca 400 personer arbetspendlar in till Robertsfors kommun.
Kommunen är en tydlig del av Umeåregionen som fungerande arbetsmarknad vilket 
ger relativt goda förutsättningar för bostads och arbetsmarknad. Samtidigt ser kom-
munen en stark utveckling av Skellefteå kommuns arbetsmarknad till följd av stora 
investeringar till följd av bland annat Northwolts batterifabrik. Det öppnar samtidigt 
upp kommunens möjlighet att även ta del av utvecklingskraften i vår norra grannkom-
mun. 

En risk som kommunen tydligt adresserar är de brister i infrastruktur och i första hand 
statliga vägar som föreligger i kommunens yta. E4an har behov av att byggas om till 
mötesskild väg genom hela kommunen. Så länge så inte är fallet hindrar detta rörlig-
het som påverkar både arbets- och bostadsmarknad negativt i kommunen. En fortsatt 
planering av Norrbottniabanan mellan Umeå och Skellefteå kommer även vara avgö-
rande för att kommunen skall klara fortsatt kompetensförsörjning och ökad inflyttning 
för att kompensera befolkningsminskning till följd av demografin. 

Nedan beskrivs djupare utvecklingen på ett antal viktiga områden för kommunens 
verksamhet med kommentar gällande kommunens strategier, insatser och effekt.
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4.2 BEFOLKNINGSUTVECKLING
Den 31 december hade Robertsfors kommun en befolkning på 6 747 personer. Det är 
en minskning på femton personer i jämförelse med 31 december 2018. Befolknings-
minskningen är i första hand ett resultat av att färre personer föds än dör i kommunen. 
Födelseunderskottet för året är 15 personer.  

Totalt flyttade 345 personer till kommunen. Av dessa flyttade 207 personer in från öv-
riga länet, 100 personer från övriga Sverige och 38 personer från utlandet.  
345 personer flyttade år 2019 från kommunen. Av dem flyttade en majoritet, 239 per-
soner till övriga länet. 92 personer till övriga Sverige och 14 personer till utlandet.  
Detta innebär att trenden från 2017 med en vikande befolkning även håller i sig för 
2019. Än är det dock en bit kvar till kommunens lägsta befolkningssiffror någonsin 
från år 2012 på 6 717 personer. 

Tabell: Befolkningsutveckling 

Befolkningsminskningen sker samtidigt inte jämt över kommunens geografiska yta. 
Sedan 2000-talets början ses en minskning av befolkning i kommunens norra och väs-
tra del med över 200 personer. Samtidigt har befolkningen i kommunens södra delar 
de sista tio åren vuxit med ca 90 personer och i Robertsfors tätort med ca 40 personer.

År(31/12) Folkmängd Födelsenetto Flyttningsnetto Förändring 

2011 6762 -25 -45 -70
2012 6717 -36 -9 -45

2013 6738 -37 58 21
2014 6724 -11 -3 -14
2015 6771 -4 50 46

2016 6784  2 11 13
2017 6784 -13 14 1
2018 6762 -7 -9 -22

2019 6747 -15 0 -15
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4.3 DEMOGRAFISK UTVECKLING 
Antalet invånare och demografin ger de mest grundläggande förutsättningarna för 
kommunens finansiering och verksamhet. Demografin har utvecklat sig enligt nedan-
stående tabell de senaste fem åren. Antalet individer i åldersgrupperna som omfattas 
av kommunens dominerande verksamheter barnomsorg/utbildning har ökat med 12 
individer och åldersgruppen som kan omfattas av äldreomsorg har ökat med 96 per-
soner. Åldersgruppen mellan 20-64 år har minskat med 132 personer under en femår-
speriod, vilket är det grupp som ger störst skatteintäkter. 

Tabell: Demografisk utveckling 

4.4 ARBETSMARKNAD OCH FÖRSÖRJNING 
Robertsfors avviker stort mot riket när det gäller antalet helårsekvivalenter i åldrar-
na 20 - 64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Det innefattar sjuk-
penning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid 
arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning. Halvåret 2019 försörjdes 
14,4 % av befolkningen i Robertsfors av sociala ersättningar och bidrag, att jämföra 
med riket 13,0 %. Robertsfors har dock haft en mycket positiv utveckling sedan 2016 
där vi minskat andelen helårspersoner med 3,3 procentenheter. 

Utvecklingen i Robertsfors är markant bättre än i riket där minskningen för samma pe-
riod varit 1,4 procentenheter. Ohälsan är fortsatt den stora utmaningen i Robertsfors 
då 9,7 % av befolkningen försörjs inom socialförsäkringen (sjukpenning/rehabpen-
ning samt sjuk- och aktivitetsersättning) att jämföra med rikssiffran 6,8 %. Framför allt 
är det andelen som har sjukersättning som är hög i kommunen. 

År Ålder  
0-19

Ålder  
20-64

Ålder  
65-79

Ålder 
80-

Summa 
folkmängd

2015 1478 3618 1237 438 6771
2016 1486 3600 1264 434 6784
2017 1493 3581 1284 426 6784

2018 1485 3535 1296 446 6762

2019 1490 3486 1328 443 6747
Förändring 5 år 12 -132 91 5 -24
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Utvecklingen av arbetslöshet (inkl. etableringsersättningar) har varit mycket god, 2016 
var siffran 5,5 %, 2019 3,8 %, vilket är väl under riket. Robertsfors har fortsatt en låg 
andel människor som försörjs av ekonomiskt bistånd (0,9 %) vilket är långt under ri-
ket (1,6 %).  I jämförelse mellan 2018 och halvåret 2019 försörjs 37 helårsperson min-
dre med sociala ersättningar och bidrag. Det är en minskning med 6,8 % att jämföra 
med riket som minskade med 2,1 % eller Umeå som minskade med 0,9 %. Den stora 
trenden i riket är att människor lämnar sjukersättningen, sannolikt av åldersskäl samt 
etableringsersättningarna, sannolikt till arbete. Rikstrenden är också att arbetslöshe-
ten ökar av konjunkturskäl. I Robertsfors minskar antalet människor i alla ersättningar 
utom ekonomiskt bistånd. Den mest markanta minskningen är från arbetsmarknads-
åtgärder till arbete. 

4.5 BOSTADSMARKNAD
Robertsfors kommun har de senaste fyra åren jobbat aktivt med bostadsutvecklingsfrågorna 
utifrån den bostadsförsörjningsstrategi till år 2030 som kommunfullmäktige antagit och den 
handlingsplan som Kommunstyrelsen la för perioden 2017-2020. Återrapportering av hand-
lingsplanen till kommunstyrelsen pekar på tydlig effekt för många områden. Bland annat 
finns idag en ökad planberedskap med aktuell översiktsplan (ÖP19), en mark och exploate-
ringspolicy, vilka utgör en grundläggande förutsättning för övriga plan och exploaterings-
process. Ett större antal detaljplaner har även arbetats fram eller befinner sig i olika stadier 
av förändring. Under 2019 har sju detaljplaner behandlats som befinner sig i olika skeden i 
planprocessen. Bland annat har kommunen själv initierat mindre förändringar av befintliga 
detaljplaner, så kallat “frimärkesförändringar”. Detta för att snabbt och relativt billigt tillskapa 
möjlighet för nybyggnation av flerfamiljshus i Robertsfors och Bygdeå tätorter. 

Tabell: Helårspersoner i de olika ersättningslagen samt förändring 2018 - 2019 i riket och Robertsfors

RIKET ROBERTSFORS

År 2018 2019 Differens 2018 2019 Differens

Sjukpening/rehabpenning 153 500 154 388 888 130 125 -5

Sjuk- och aktivitetserästtning 251 048 240 062 -10 986 223 216 -7
Arbetslöshet 72 056 81 219 9 163 40 33 -7
Etableringsersättning 53 731 41 218 -12 513 27 26 -1

Ekonomiskt bistånd 93 080 31 877 -1 203 29 31 2

TOTALT 775 049 758 398 -16 651 542 505 -37
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Hyreslägenheter har tillkommit under året till följd av i första hand ombyggnation av 
ytor som under tid använts som annat. Ett antal småhus har även byggts och så även 
fritidshus. Det har inte heller under 2019 producerats några nya bostadsrätter i Ro-
bertsfors kommun. 

Kommunen har även arbetat aktivt i samarbete med många parter för att skapa förut-
sättningar för marknadsprisökningar i kommunen. Detta då det är en avgörande fak-
tor för att säkerställa möjlig nyproduktion i kommunen. De senaste åren ses en tydlig 
ökning av fastighetspriset för småhus i kommunen samtidigt som fastighetspriset för 
fritidsboenden ligger kvar på en högre nivå än småhusen. Ökningen av kvadratme-
terpriserna har även gett ökade möjligheter för privatfinansiering av nyproduktion i 
kommunen. Något som är mycket viktigt för att skapa förutsättning för inflyttning. 

4.6 BETYDANDE AVTAL OCH REGELFÖRÄNDRINGAR 
Under 2019 beslutade riksdagen om ändringar i lagen om kommunalekonomisk ut-
jämning. Förändringen rörde den del av det kommunalekonomiska utjämningssyste-
met som rör kostnadsutjämning mellan kommuner respektive mellan landsting. Det 
syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna i landet 
trots olikheter i lokala förutsättningar. Den grundläggande uppbyggnaden av syste-
met och de flesta delmodellerna har i huvudsak bibehållits, men att vissa förändringar 
och genomgående uppdateringar genomförs för att systemet i högre grad ska beakta 
strukturella behovs- och kostnadsskillnader.

Kostnadsutjämningen för kommuner fick nya delmodeller för kommunal vuxenutbild-
ning, infrastruktur och skydd respektive verksamhetsövergripande kostnader. Delmo-
dellerna för barn och ungdomar med utländsk bakgrund, befolkningsförändringar, 
bebyggelsestruktur och löner utgick. 
Ett särskilt införandebidrag 2019 föreslogs för att begränsa den årliga negativa effekten 
för enskilda kommuner och landsting av förändringarna till 250 kronor per invånare.

Under året har även kommunen själv eller i samverkan med andra genomfört ett an-
tal större upphandlingar. I samtliga fall har kommunens upphandlingspolicy följts. Tid 
läggs inför upphandlingarna på lokal dialog med näringslivet för att ge goda och tyd-
liga förutsättningar. Så har skett i den stora livsmedelsupphandlings som skett under 
året, vilket resulterade i att området färskt bröd bröts ut ur den gemensamma upp-
handlingen i Umeåregionen. Upphandling av bland annat skolskjutsar och kollektiv-
trafik har genomförts med lokala företag som vinnare i konkurrens med andra. 
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4.7 UTBILDNING OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Förskoleverksamheten har de senaste åren präglats av införandet av en ny läroplan för 
förskolan. Den förtydligar förskolans pedagogiska roll för barnens utveckling. Under 
året har en förstärkning av bland annat ledningsorganisationen för förskolorna kom-
mit på plats och idag finns tre förskolerektorer i kommunen. Kompetensförsörjning-
en är en påtaglig utmaning inom förskolornas verksamheter, vilket bland annat ledde 
till en samlokalisering av den norra kommundelens förskoleverksamheter till Ånäset. 
Arbetet fortsätter med att öka antalet och andelen utbildade förskollärare i verksam-
heten, vilket inför 2020 gett tydliga resultat med ytterligare sju förskollärare. 

Robertsfors kommun har under en längre tid arbetat målmedvetet för ökad kvalitet 
och måluppfyllelse i kommunens skolverksamheter. Resultat och kvalitet följs löpan-
de upp och rapporteras till kommunstyrelsen genom de huvudmannarapporter som 
lämnas för varje läsår. De senaste åren har utvecklingsarbetet även fått stöd från Skol-
verket inom ramen för Bästa skola, vilket avslutades under 2019. Sammantaget kan 
vi se mycket positiva resultat gällande bland annat måluppfyllelse, genomsnittlig be-
tygspoäng och andel elever med godkända betyg läsåret 2018/2019. Måluppfyllelse 
har ökat för såväl pojkar som flickor och ligger idag på en hög nivå. Detta betyder att 
de insatser som genomförts har gett effekt i önskad riktning. En viktig faktor för an-
ställningsbarhet på den svenska arbetsmarknaden och för arbetsgivarens kompetens-
försörjning är att arbetskraften har slutförda gymnasiestudier. Även för detta område 
ses en tydlig resultatförbättring med ett högt antal behöriga elever till gymnasiesko-
lan och en hög andel elever från kommunen som slutför sina gymnasiestudier med 
examen. Även ses en viss ökning i övergång till högre studier.

Deltagandet i kommunal vuxenutbildning har under läsåret 2018/2019 ökat markant. 
Detta är en viktig grund för fortsatt kompetensförsörjning. Lärcentrum har även i sam-
verkan med näring och lokal arbetsmarknad genomfört ett antal andra utbildningar 
på gymnasienivå under året. Bland annat har en större kull med undersköterskor slut-
fört sin utbildning under året, vilka många anställdes inom kommunens verksamhet. 
En utbildning med industriinriktning har startat under året i samarbete med det lokala 
näringslivet och arbete pågår för att möjligen starta liknande utbildningskoncept rik-
tat mot de gröna näringarna. 

Under 2019 infördes en kommunal utbildningsplikt för de nyanläda personer med kort 
utbildningsbakgrund. Istället för stöd från Arbetsförmedlingens etablering hänvisas 
de istället till studier inom kommunal vuxenutbildning utöver den SFI-kurs de läser. 
Arbetsmarknadsspåret med §37-medel från Länsstyrelsen har därför arbetat med att 
ge dessa personer möjlighet att kombinera SFI-undervisning med arbetsplatsförlagd 
praktik och andra språkutvecklande insatser. 
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4.8 VÅRD OCH OMSORG 
Robertsfors kommun fortsätter att bedriva en vård och omsorgsverksamhet med 
god kvalitet och brukarnöjdhet. Nationellt sker idag en strukturförändring till följd 
av demografi och medicinsk utveckling, med allt färre vårdplatser och en större an-
del vård i hemmet. Det innebär att den kommunala omsorgen förändras snabbt i sitt 
uppdrag. Personer som tidigare hade vårdats inom sjukhusvården får idag vården från 
den kommunala hemsjukvården, hemtjänsten eller i särskilt boende. Allt fler perso-
ner lever även allt längre med ett större stödbehov. Även i vår kommun pågår arbetet 
med att stärka förutsättningar för denna förändring ytterligare. En god förutsättning 
för att klara utvecklingen är att bibehålla den höga andel utbildade undersköterskor 
och legitimationspersonal som vi idag har, samtidigt som andra kompetenser ges ut-
rymme att få hitta sin roll i verksamheten. Det kräver fortsatt samverkan med andra 
huvudmän och det kräver att ny rollfördelning, metoder och teknik nyttjas. Det är även 
av vikt att tillgänglig kompetens nyttjas fullt ut, därför är den fortsatta heltidsresan 
och förändrad syn på schemaläggning och bemanning avgörande för att vi ska klara 
vårt nya uppdrag.  Under 2019 har Kommunstyrelsen genomfört en genomlysning 
av Robertsfors kommuns struktur för äldre och handikappomsorg. Utredningen ligger 
nu till grund för fortsatta strukturbeslut under 2020.Under året ses fortsatt effekterna 
av Försäkringskassans förändrade bedömningar inom LSS-området. Upplevelsen hos 
kommunerna är att allt fler tidsbedömningar gör så att hela stödkostnaden hamnar på 
kommunerna. Robertsfors kommun är samtidigt bidragsgivare till det kommunala ut-
jämningssystemet kopplat till LSS. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning och 
brist på utbildad personal och vikarier ger en stor belastning på ordinarie personal. För 
första gången testades därför under 2019 inhyrd kompletterande sommarbemanning 
av undersköterskor. Något som var något dyrare men föll väl ut då bland annat ordina-
rie personal kunde få sin sammanhållna semester. 

Arbetet med att minska sjuktalen inom verksamheterna har fortsatt och bland annat 
har ett stort antal Hälsoinspiratörer utbildats under året med stöd av RUSA-projektet. 
Det och andra insatser har lett till en tydlig minskning av sjukfrånvaron. Ett arbete som 
måste fortgå.

4.9 FINANSIELLA RISKER 
Under 2019 beslutade kommunfullmäktige i Plan och budget för 2020-2022. Det om-
fattade en ny styrmodell samt ersatte tidigare fullmäktigebesluten för området inklu-
sive ekonomiska mål och riktlinjer. Målet var att få en samlad tydlig styrning för kom-
munen.  Utifrån det arbetet har förvaltningen under hösten 2019 tagit fram förslag 
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till finanspolicy som gått för beslut i kommunfullmäktige första delen av 2020. Kom-
munen har en relativt liten lånevolym och använder sig vid upplåning i första hand 
av Kommuninvest. Då lånevolymen för kommunen är liten så är man inte lika känslig 
för svängningar på marknaden. Tittar vi på koncernen som helhet så är lånevolymen 
större då det är stiftelsen Robertsfors Bostäder som står för stor del av koncernens 
totala lånevolym. Även stiftelsen Robertsfors Bostäder har under 2019 sett över sin 
finanspolicy där riskerna regleras. Koncernen har idag inga placeringar och de finan-
siella riskerna bedöms som låga. Likviditeten har försämrats under året, dock har nya 
lån upptagits under början av 2020 för att finansiera de stora investeringarna som ge-
nomförs i kommunen. 

4.10 PENSIONSFÖRPLIKTELSER
Den förmånsbestämda delen av pensionssystemet är svår för oss som arbetsgivare att 
beräkna. Vi har de senaste året fått höga pensionskostnader med mycket svängningar 
i prognosen bland annat till följd av att medarbetare idag oftare går mellan arbetsgiva-
re. Detta område bör därför budgeteras med större marginal för att säkerställa mindre 
risk till oförutsedda underskott. Den samlade redovisningen av kommunens pensions-
medelsförvaltning visar följande: 

Tabell: Förvaltning pensionsmedel 

Den individuella delen enligt pensionsavtalet PFA98 betalas årligen i sin helhet ut till 
den pensionsförvaltare som den anställde valt. Det medför att ingen avsättning sker 
för det ändamålet i kommunens räkenskaper. Kommunen försäkrade bort en del av 
pensionsförpliktelse motsvarande 5 059  tkr inklusive löneskatt under 2013. Övrig för-
pliktelse motsvarande 165 225 tkr har ingen finansiell placering relaterad till pensions-
förpliktelsen, utan är återlånad i den kommunala verksamheten. Från den 1 januari 
2006 gäller pensionsavtalet KAP-KL. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har be-
slutat att rekommendera sina medlemmar att från och med verksamhetsåret 2007 till-
lämpa den modell för pensionsberäkning som utarbetats inom SKL, benämnd ”Riktlin-
jer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 07”. Förutom att modellen anpassats till det 
nya pensionsavtalet innehåller den nya försäkringstekniska antaganden beträffande 

Pensionsmedelsförvaltning  2019 2018

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser -9 526 - 4520

Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland avsättningar -165 225 -171 268

Finansiella placeringar(Bokfört värde) 0 0

Totala förpliktelser minus finansiella placeringar -174 751 -176 036
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livslängd och kalkylränta. AKAP-KL gäller för personer födda 1986 och senare.
Kommunfullmäktige antog i juni 2016 nya bestämmelser om omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda (OPF-KL). Diskonteringsräntan för pensioner sänktes med 
0,75% under 2011.Under 2013 sänktes räntan återigen med 0,75%.  Detta har fått kon-
sekvenser för ansvarsförbindelsen (pensionsskuld före 1998) där förpliktelsen därmed 
stigit kraftigt. Pensionsutfästelser som tryggats i försäkring (pensioner efter 1998) be-
rördes  inte av den sänkta diskonteringsräntan.
 

5.0 HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Uppstart av träningsskola 

Investering av nya förskolan i Robertsfors 

Robertsfors Bostadsstiftelse har sålt två fastigheter i Ånäset till Statens Bostadsom-
vandling för till- och ombyggnation för att skapa ytterligare lägenheter.  

Länsstyrelsen har gjort en granskning av stiftelsen Robertsfors Bostäder och kon-
staterar då att stiftelsen inte är tillräckligt självständig och för sammankopplad med 

kommunen 

Utökat antalet tjänsteleverantörer för bredband

Fortsatt och färdigställt bredbandsutbyggnad etapp 2. 

Arbetsförmedlingen har stängt ner sitt kontor i Robertsfors

Genomlysning av den sociala sektorn med hjälp av externa konsulter.

Ändrade regler gällande utskrivningsklara patienter har lett till höga kostnader. 

Heltidsresan 

Nytt näringslivsprojekt tillsammans med kranskommunerna 

Planering och förberedelse för införande av utsortering av matavfall 

Investering av ny huvudvattenledning färdigställd.

Utvecklingsprojektet Samverkan för bästa skola är avslutat och slutrapporterat. 
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6.0 STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEN KOMMUNALA 
VERKSAMHETEN

Robertsfors kommun använder mål- och ramstyrning enligt modellen balanserat styr-
kort där den huvudsakliga inriktningen är att oavsett var man befinner sig i organisa-
tionen -vision, önskat läge, perspektiv, mål och nyckelfaktorer är gemensamma delar 
fastställda av kommunfullmäktige. Inom respektive utskott görs en nedbrytning av de 
mål som fastställts av fullmäktige. 

Utskottens/styrelsens fastställs av kommunfullmäktige. Varje förvaltning tar fram ett 
verksamhetskort där utskottets mål bryts ned i aktiviteter som visar hur målen skall 
uppnås. Robertsfors kommun arbetar med fyra gemensamma perspektiv i hela orga-
nisationen:

Medborgare/kund  Hållbar utveckling och tillväxt  
   
Ekonomi    Medarbetare 
 

6.1 STYRMODELL 

Steg  Förklaring Dokument 

Analys Analys av omvärlden och den egna 
verksamheten

Planeringsförutsättningar, ut-
värderingar, utredningar

Planering Formulering/översyn av mål och 
resursfördelning för att uppnå må-
len, planering av verksamhet

Vision, strategi, nyckelfaktorer, 
prioriterade fokusområden, 
styr- och verksamhetskort

Styrning Löpande hantering av avv från plan 
samt förbättringar

Ekonomi månadsuppföljning, 
ekonomirapport, delårsbokslut, 
regler

Uppfölj-
ning

Uppföljning av måluppfyllelse, 
resursåtgång och arbetssätt

Årsredovisning 
Internkontroll 
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6.2 UPPFÖLJNING
Styrkorten följs upp vid två tillfällen, delårsrapport och årsredovisning. Dokumente-
rad ekonomisk uppföljning görs vid ytterligare ett tillfälle, ekonomirapport 1, april. 
Används vid styrning av verksamhet vid avvikelser. 

6.3 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 re-
surser. Robertsfors kommuns struktur för intern kontroll och uppsikt har stärkts de se-
naste åren och ytterligare under 2019. Införandet av en månadsrapport med gemen-
samma och sektorsspecifika nyckeltal har tillsammans med att de nya utskotten hittat 
sina roller steg för steg stärkt beredningsprocessen och styrningen under året. Införan-
det av ett arbetsutskott för Kommunstyrelsen denna mandatperiod, som även säkrar 
insynsmöjligheter för alla fullmäktigepartier, har stärkt det politiska beredningsarbetet.  

6.4 BALANSERAD STYRNING MED STYRKORT
Målen för verksamheten tar sikte på kommunens förmåga att bedriva verksamheten 
på ett kostnadseffektivt ändamålsenligt sätt. Målen ska vara tydliga och mätbara. 

6.5 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
Medborgare/kund
Målet attraktiv kommun med hög livskvalitet. Målet uppfylldes under nyckelfaktorn 
hälsa och välbefinnande. Nyckelfaktorerna delaktiga medborgare, god kommunal ser-
vice och attraktiv livsmiljö uppfylls inte och har försämrat i jämförelse med 2018. 

Hållbar utveckling och tillväxt
Kommunfullmäktige har satt två mål: ökad tillväxt samt hållbar utveckling. Nyckelfak-
torn, bra företagsklimat, med en topp 100 placering i Svenskt Näringslivs ranking av 
lokalt företagsklimat uppfylls ej. Resultatet är placering 156 vilket är samma som 2018 
men en förbättring från 2017 då placeringen var 192.  

Attraktiv kommun med befolkningsökning som mått uppfylls ej 2019, då antalet in-
vånare minskar med 15 stycken.  Målet hållbar utveckling uppfylls och markeras med 
grönt för hållbara konsumtionsmönster och arbetet med att öka jämställdheten i poli-
tiken och kommunens verksamheter pågår. 
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Ekonomi
Samtliga mål för god ekonomisk hushållning uppfylls inte under 2019, där resultatet är 
- 512 tkr och soliditeten ligger på 56%. Målet att begränsa nettokostnadsutvecklingen 
uppfylls där ökningen är 3,13 %.

Medarbetare
I styrkortets Medarbetarperspektiv finns ett mål ”Attraktiv arbetsgivare”. Tre nyckelfak-
torer finns angivna. Attraktiv arbetsplats, tydligt uppdrag samt god arbetsmiljö. Att-
raktiv arbetsplats kan ej bedömas då undersökning ej utförts under 2019. Tydligt upp-
drag, att medarbetarsamtal hålls uppfylls 100%.  
      
Inom nyckelfaktorn god arbetsmiljö uppfylls inte målet på total sjukfrånvaro i procent 
på 5,5%. För hela kommunen uppgår den till 6,1 % den 31 december 2019. Målet är 
inte uppfyllt, men har minskat med 1 procent i jämförelse med föregående år.

Sjukfrånvaron är fortfarande hög men en medveten satsning har gjorts för att utbilda 
samtliga chefer bland annat i arbetsmiljö, vilket på sikt ska kunna bidra till minskning 
av sjukskrivningar för medarbetarna. 

Utförligare uppföljning av kommunstyrelsens styrkort finns i respektive utskotts verk-
samhetsberättelser, se bilaga.    
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7 

 

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 47 

God kommunal 
service 

NMI (NöjdMedborgarIndex) 2) 

 
Årligen NMI 58   2019 56 

Attraktiv livsmiljö NRI (NöjdRegionIndex) 3) 

 
Årligen  NRI 64 

 
2019 59 

 Hälsa och 
välbefinnande 

Ohälsotalet  Årligen OHT 35 2019 34,5 
(oförändrad 
(2018 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 Uppfyllelseti

d 
Resultat 

Ökad tillväxt 
 

                  
Bra företagsklimat Svenskt Näringslivs ranking 

av lokalt företagsklimat 
Årligen Topp 100 2019 156 

Attraktiv kommun Befolkningsökning Årligen Ökning  2019 Minskning 
15 inv  

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% 

- 629 tkr 

Förbättrad 
finansiell styrka 

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

Aug  
Dec 

60% 2019 56 % 

 Begränsa 
kostnads-
utvecklingstakten 

% kostnadsökning i jmf med 
övriga kommuner i Sverige. 

Aug 
Dec  

Under 8% Varje år 
 

3,16 % 

 

MEDARBETARE 
Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid Resultat 
Attraktiv 
arbetsgivare 

God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen 5,5 2019 6,1% 
Attraktiv 
arbetsplats 

NMI (NöjdMedarbetarIndex) Årligen  5,2 Varje år  Finns ej 

Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal  Årligen 100% Varje år  

6.5.1 KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT 

 

- 0,1 %

- 3,13 % 
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6.5.2 KOMMUNSTYRELSENS STYRKORT 

41 

 

MEDBORGARE/KUND 
Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal    Uppfyllelsetid Resultat  

Attraktiv 
kommun 
med hög 
livskvalitet 

Delaktiga 
medborgare 

Närvaro sociala medier  Årligen Inom 24h 2019  
Tillgänglighet KKiK mått 1 & 2  Årligen 65 % 2019 74% e-post 

39% telefon 
Medborgarnas deltagande i 
kommunens utv. KKiK mått 14 

Årligen  75 % 2019 89% 

God kommunal 
service  

Betygsindex ”Förskola” (NMI) Årligen 70 2019 61  
Bibilioteket NöjdKundIndex Årligen 80% 2019  
BNI inom ÄO (max 100) Årligen BNI > 85 2019 98 
BNI inom LSS (max 100) Årligen BNI > 85 2019 90 
BNI inom biståndsbedömning (max 
100) 

Årligen BNI > 85 
 

2019  

Korta handläggn. tider bygglov Årligen 7 v bygg 2019  
Korta handläggningstider Årligen 5 v miljö 2019  
Webbinformation KKiK mått 13 Årligen  80 % 2019 Måttet togs 

bort 2018 
 

Attraktiv livsmiljö Organiserad service KKiK mått 4 Årligen 40tim/v 2019 Måttet togs 
bort 2018 
 

Trygghet i kommunen KKiK mått 9 Årligen >75 %  2019 Måttet togs 
bort 2018 
 

Hälsa och 
välbefinnande  

Folkhälsoplan – antagen Årligen  Uppdaterad 2019 Strategi för 
hälsa  

 

HÅLLBAR UTVECKLING & TILLVÄXT 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid Resultat 
Ökad tillväxt Bra företags-

klimat 
Ökat nyföretagande per 1000 
invånare 

Årligen 4,5 2019 7,6 

Attraktiv 
kommun 

Öppna Jämförelser - Grundskolan Årligen Topp 50 2020 Tagits bort 
Öppna Jämförelser – Äldreomsorgen Årligen  Topp 30 2019 Tagits bort 
Andel elever i musikskolan Årligen >55 %  2019 45,5% 
Andel förvärvsarbetare i kommunen 
KKiK mått 31  

Årligen  >85 % 2019 83,3 %  

Hållbar 
utveckling 

Hållbara 
konsumtions-
mönster  

Minskat antal oplanerade avbrott i 
vattentillförselen. 

Årligen     Minskar 2019 22 st 2019 

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

Årligen >50 % 2020 9.3% 

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

Årligen >36 % 2019 Tagits bort 

 

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 
 

- 629 tkr 

Begränsa 
kostnadsutveckling 

% kostnadsökning i jmf med 
andra kommuner i Sverige 

Aug 
Dec 

Under 8% 2019 3,16 % 

 

MEDARBETARE 

Mål   Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid Resultat 

42 

 

 God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen < 5,5 % 2019 6,1 % 
Attraktiva 
arbetsplatser 

NMI (NöjdMedarbetarIndex) Årligen  > 5,2  2019 Går ej att 
följa upp 

Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal  Årligen 100% 2019  
 

 -512

- 3,13 % 
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7.0 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING OCH                 
EKONOMISK STÄLLNING

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och 
längre perspektiv. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa det krävs 
att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer mor-
gondagens medborgare att få betala, inte bara för den verksamhet de själva konsume-
rar, utan även för tidigare generationers överkonsumtion. Robertsfors kommun ska, 
som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar, sträva efter att dessa 
används kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De ekonomiska medlen utgör en res-
triktion för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten ska bidra 
till att resurserna i verksamheten används till rätt saker och att de används på ett effek-
tivt sätt. För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat: 

Finansiella mål och Mål för verksamheten. 
Kommunfullmäktige har definierat tre mål för god ekonomisk hushållning ur ett eko-
nomiskt perspektiv:
 
1) Verksamheternas nettokostnader i förhållande till skatteintäkter
2) Förbättrad finansiell styrka
3) Begränsa nettokostnadstakten 

Finansiella målet att Årets resultat ska vara minst 1 % av skatteintäkter och generella 
statsbidrag är inte uppfyllt. 2019 års resultat motsvarar -0,1 procent av skatteintäk-
terna. 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. Soliditeten för året uppgår till 56% och målet uppfylls 
alltså inte.  Soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen uppgår till 9 procent. Vilket är en 
förbättring jämfört med 2018 och beror på att ansvarsförbindelsen minskat. Begränsa 
nettokostnadstakten Målet anses uppfyllt då ökningstakten minskat i jämförelse med 
tidigare år och ökningen är 3,13% jämfört med 3,4% för 2018.     

7.1 SLUTSATSER AVSEENDE GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Robertsfors kommuns ekonomiska ställning har förbättrats bra de senaste fem åren 
även om man under 2019 gör ett underskott som påverkar det egna kapitalet nega-
tivt. Tidigare balanskrav har återställts och det egna kapitalet har ökat med 20 690 tkr 
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under perioden trots ett negativt resultat för 2019.  

Tabell förändring av eget kapital 2015-2019(mkr)

Soliditeten har under samma period minskat med 1 procent och uppgår vid 2019 års 
utgång till plus 56 procent. Räknar man med ansvarsförbindelsen (pensioner före 1998) 
uppgår den till plus 9 procent. Det är en förbättring med 1 procent och kan betraktas 
som en bra ekonomisk grund.

Ansvarsförbindelsen har minskat med 6 miljoner från år 2018 till år 2019. Pensions-
kostnaderna har ökat för 2019 med 3,5 miljoner jämfört med föregående år beroende 
på att fler har gått i pension. 

Den långfristiga skulden har minskat med 35 000 tkr för femårsperioden. 
Investeringarna har hållits på en låg nivå till och med 2013 och kunnat finansieras med 
tillgängliga likvida medel. Även 2014-2018 , då investeringsvolymen blivit betydligt 
högre, har investeringarna gjorts med egna medel. Under 2019 har man fortsatt med 
stora och många investeringar vilket gjort att man upptagit nya lån under 2019 på 15 
miljoner kronor för att klara de stora investeringsvolymerna. De stora investeringsvo-
lymerna kommer att ge högre avskrivningskostnader på sikt och vi ser att kostnaderna 
redan för 2019 ökar jämfört med 2018. Däremot prognostiseras väsentligt ökade av-
skrivningskostnader för 2020-2021 baserat på de pågående stora investeringarna som 
planeras färdigställas under 2020.  

Satsning på bredbandsutbyggnad i kommunen har fortsatt även under 2019 och etapp 
2 som till stor del omfattar den norra kommundelen har färdigställts. Denna etapp har 
inneburit höga investeringsvolymer och för att minska underskottet för denna etapp 
har man beslutat att i detta skede utesluta vissa mindre områden och tittar på andra 
kostnadseffektivare lösningar.   

Även äldre >70 år ökar och trenden är att de bor hemma längre. Fler behöver hem-
tjänst i hemmet. Under 2019 har beviljade timmar till hemtjänst fortsatt att öka, vilket 
medfört ökade kostnader. På grund av ökad volym har man även utökat hemsjukvår-
den vilket medfört ökade personalkostnader. Medelåldern för anställda i kommunen 
är hög och de närmaste åren kommer många nyanställningar att behöva göras. 

Sammanfattningsvis krävs en fortsatt stram ekonomisk hushållning av skattepeng-

2015 2016 2017 2018 2019

Eget Kapital 176 528 189 411 197 423 197 846 197 334
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arna och en strävan att använda dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Under 
2019 har man prognostiserat stora underskott i verksamheterna på helår och samti-
digt kommit fram med förslag på åtgärder för att få en budget i balans. Verksamheter-
na har gjort åtgärder under året som börjat få effekt, vilket syns i att underskottet på 
helår är lägre än prognostiserat resultat efter 8 månader. Full effekt har inte uppnåtts 
och sektorerna arbetar vidare med åtgärder för att få en budget i balans till 2020. 
Det är viktigt att komma ihåg att de goda resultaten som kommunen uppvisat 2012, 
2013 och 2014 beror på återbetalning av AFA pengar samt att kommunen erhållit ex-
trapengar till flyktingverksamhet som man förvaltat på ett bra sätt gett ett bra resultat 
år 2017.  

Kommunfullmäktiges fastställda ekonomiska mål är 1 procent av skatteintäkter och 
generella statsbidrag även för 2019. Överskottskravet har sänkts från 2 procent då soli-
diteten förbättrats bra från 2014 till 2018. Överskott krävs varje år för att säkerställa det 
framtida pensionsåtagandet och för att inte belasta framtida generationer.
Den senaste prognosen från SKR som kommunen fick i början av 2020 var en förbätt-
ring för 2020 jämfört med den tidigare prognosen. Förändringen av det kommuna-
la utjämningssystemet är positivt för kommunens del och har stärkt de framtida för-
utsättningarna. De extra välfärdmiljarderna som det avviserats om ingår inte i SKRs 
prognos från februari men skulle även det vara ett extra tillskott till skatteintäkterna. 
Läget nu är dock extremt osäkert med anledning av den pandemi som spridit sig över 
världen vilket kommer att få stora konsekvenser på världsekonomin och kommunens 
skatteintäkter framöver. 

7.2 RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING
Årets resultat för koncernen är ett underskott med 584 tkr . Detta är 659 tkr sämre än 
förra året. Av årets resultat kan minus 512 tkr hänföras till kommunens verksamhet och 
minus 72 tkr till Robertsfors Bostäder.  Stiftelsen Sikeå hamn redovisar ett resultat på 
plus 1 tkr.

Kommunens resultat motsvarar inte kommunfullmäktiges mål på ett överskott med 
1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Den största avvikelsen har upp-
stått inom sociala utskottets verksamhetsområde. Men även samhällsbyggnadsutskott 
och KS övrigt har stora underskott mot budget. Robertsfors Bostäder uppvisar ett un-
derskott på 72 tkr vilket är 278 tkr bättre än föregående år. Stiftelsen har under året 
haft ökade kostnader för avskrivningar och köpta tjänster. Under avsnittet Koncernen i 
slutet av Årsredovisningen redovisas Robertsfors Bostäders resultat mer utförligt.
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Nedanstående analys avser koncernen:

Verksamhetens intäkter har minskat med 14 060 tkr i jämförelse med 2018. I allt vä-
sentligt står minskade bidrag för skillnaden, 14 794 tkr. Taxor och avgifter har ökat med 
332 tkr och hyror och arrenden ökat med 1 288 tkr, till stor del med anledning av att 
Robertsfors Bostäder utökat sitt bestånd under slutet på år 2018 och haft intäkter för 
de ytterligare lägenheterna under hela 2019. 

Verksamhetens kostnader har minskat med 3 211 tkr. I jämförelse med tidigare års 
ökningar så har kostnadsökningen minskat väsentligt. Löner och sociala avgifter har 
minskat med 4 140 tkr vilket är ett resultat av att den ensamkommande verksamheten 
i princip avvecklats fullt ut. Verksamheterna har även gjort effektiviseringar vilket gett 
effekt på kostnadsutvecklingen. Däremot har pensionskostnaderna ökat med 3 521 
tkr vilket är en effekt av att fler personer har högre löner vilket gör att de kommer över 
brytpunkten som medför ökade pensionskostnader, statens satsningar på exempel-
vis förstelärare och lärarlyft gör att lönerna ökar för fler. Vi har även haft en del pen-
sionsavgångar som gör att vi haft en större personalomsättning samt en större rörelse 
bland personalen vilket medför ökade pensionskostnader för vissa individer beroende 
på vart de arbetat tidigare och deras då intjänade pensionsunderlag. Vi ser kraftigt 
minskade kostnader med 19 876 tkr för övriga tjänster/entreprenader och ökade övri-
ga kostnader med 14 526 tkr. Även kostnaderna för bränsle, energi och vatten har ökat 
med 503 tkr. 

Inga Jämförelsestörande poster har påverkat resultatet detta år. 

Kostnaderna för avskrivningar har ökat med 2 380 tkr jämfört med år 2018. Vilket är 
ett resultat av att vissa stora investeringar färdigställts och aktiverats under 2019, ex-
empelvis det nya hyreshuset i Robertsfors och delar av investeringarna som rör bred-
bandsutbyggnaden. Avskrivningar för byggnader och tekniska anläggningar har ökat 
med 1 719 tkr och kostnaden för avskrivningarna av maskiner och inventarier ökar 
med 661 tkr. 

Investeringarna har ökat de senaste fem åren och ligger på en hög nivå i förhållan-
de till riktlinjerna, där investeringsnivån ska motsvaras av kostnaden för avskrivning-
ar. Under året har prognoser gjorts för avskrivningskostnader de kommande åren. De 
prognoserna visar att kraftigt ökade avskrivningskostnader är att vänta de närmaste 
åren i och med färdigställande av en rad stora investeringsprojekt.  

Under 2019 har kostnaden för investeringar uppgått till 71 090 tkr för koncernen, varav 
57 448 tkr avser kommunen och 13 642 tkr avser Robertsfors Bostäder.  
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Investeringar 2014 - 2019 
 

Verksamhetens nettokostnad har under året ökat med 13 229 tkr, vilket är en mindre 
ökning än tidigare år. En mer detaljerad beskrivning av nettokostnaderna finns under 
stycket ”Jämförelse nettokostnader”.  Skatteintäkterna, de generella statsbidragen och 
utjämningsbidragen har ökat med 12 654 tkr. Skatteintäkterna har ökat med 4 136 tkr. 
De generella statsbidragen har ökat med 8 518 tkr. Inkomstutjämningsbidraget står 
för en ökning på 4 735 tkr och regleringsbidraget en ökning med 3 690 tkr. Kostnads-
utjämningen har ökat med 668 tkr. Det extra generella bidraget till flyktingverksam-
heten uppgår till 2 397 tkr, vilket är 1 573 tkr mindre än 2018.
 
Finansnettot
Finansnettot har ökat jämfört med tidigare år, ökningen uppgår till 83 tkr. Vilket förkla-
ras av ytterligare långfristig upplåning samt något ökade räntekostnader.   
 

7.3 JÄMFÖRELSE MED BUDGET (ROBERTSFORS KOMMUN)

Resultatmålet enligt den av kommunfullmäktige fastställda resultatbudgeten för 
2019, var ett positivt resultat på 4 391 tkr. Resultatmålet uppnåddes inte utan uppgår 
till minus 512 tkr.  Vilket är 4 903 tkr sämre än resultatmålet. I allt väsentligt beror det 
på underskott i verksamheterna med 7 167 tkr och överskott inom finansiella kostna-
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der och skatteintäkter. Budgetuppföljning/prognos under året för verksamheter inom 
kommunstyrelsens ram (tabell nedan)
Tabell: Budgetuppföljning/prognos under året för verksamheter inom KS ram

Budgetuppföljningen pekade i maj 2018 (ekonomirapport 1) på en negativ bud-
getavvikelse på -10 220 tkr för verksamheterna inom kommunstyrelsens ram. De 
största underskotten prognostiserades inom särskilt boende, kommunledning 
och lärcentrum. För hela kommunen prognostiserades ett underskott på 5 663 tkr. 

I delårsbokslutet för årets åtta första månader – som behandlades av kom-
munstyrelsen vid dess sammanträde den 30  september – prognostisera-

Budgetuppföljning/prognos under året för verksamheter inom kommunstyrelsens ram 

  

Budget 

Progn  Progn Boksl 

  Avv Avv Avv 

VERKSAMHET Ek  1 Delår Boksl 

Politisk verksamhet 3 297 -600 -700 -564 

Kommunledning mm 19 342 -1 700 -1 200 -2 311 

Kollektivtrafik 6 346 0 -260 -301 

Bredband (affärsmässig verksamhet) -96 0 0 524 

Tillväxt 17 198 0 0 -259 

Förskola 42 383 -1 140 -1 187 -272 

Grundskola 90 571 0 1 390 2 469 

Lärcentrum 35 630 -2 100 -1 658 417 

Särskola 4 600 -300 -271 -201 

Kultur inom bou 1 703 0 -166 24 

Ins för ordinärt boende 40 414 -1 240 -2 100 -3 262 

Ins för särskilt boende 83 668 -2 860 -3 500 -1 953 

Ins funktionshindrade 31 145 1 120 0 -250 

Ins för barn o familj 16 561 -1 100 -700 540 

Ins för flyktingar och invandrare 0 0 0 732 

Färdtjänst/riksfärdtjänst 2 391 -100 -145 -275 

Tillsyn miljö o Bygg 3 535 0 310 558 

Fastighet/städ -21 018 0 -270 -962 

Gator/VA/avfall/Park 6 504 0 -170 -1 549 

Måltidsverksamhet 13 640 -200 -1 075 -320 

SHB kontor/bilpool 1 976 0 -50 48 

Summa Kommunstyrelse 399 
790 -10 220 -11 752 -7 167 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa kommunstyrelsen 399 790      -10 220   -11 752   - 7 167
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des ett negativt resultat för kommunstyrelsens verksamheter på -11 752 tkr. 
För hela kommunen var prognosen ett underskott med – 5 700 tkr. Beträffan-
de det slutliga utfallet mot kommunens resultatbudget görs följande analys:  
 
Verksamhetens nettokostnader avviker stort jämfört med budget för verksamheter 
inom kommunstyrelsen, övrigt med 2 875 tkr. Orsakerna är:

Höga kostnader för personal på stödfunktionerna främst med anledning av extra  
kostnader av införande av nytt HR system samt andra projektsatsningar. Ökade kost-
nader för politisk verksamhet, ändrat arvodesreglemente och fler och längre möten.  
 
Verksamheter  inom sociala utskottets ansvarsområde visar på ett underskott på to  
talt 4 925 tkr. Främst inom området för ordinärt boende -3 262 tkr där volymför-
ändring skett och antalet beslutade timmar för hemtjänsten i Robertsfors ökat med   
13,3 %. Även ökade kostnader för hemsjukvården med anledning av ökad volym.   
För särskilt boende är underskottet 1 973 tkr där den största förklaringen är kostna 
den för utskrivningsklara på slutenvård som vi inte kunnat ta emot. Kostnaderna för  
detta uppgår till 1 168 tkr. 
 
Totalt för verksamheterna inom barn- och  utbildnings ansvarsområden är resultatet  
plus 2 437 tkr där Grundskolan lämnar ett överskott med 2 469 tkr där skolskjutsarna  
står för ett överskott på 1 100 tkr och interkommunalersättning (IKE) för grundskolan  
redovisar ett överskott med 600 tkr. Särskolan redovisat ett underskott på 201 tkr  
vilket beror på att man har elever i alla stadier och att man under hösten startat upp  
träningsskola. Lärcentrum redovisar ett överskottet gentemot budget med 417 tkr  
vilket dels beror på avvecklingen av introduktionsprogrammen och dels på ökade  
intäkter.
 
Inom samhällsbyggnads verksamhetsområden redovisas ett underskott på över-
skott med 3 006 tkr. Störst underskott redovisas inom GVARP 1 549 tkr  och fastighet mi-
nus 962 tkr. Där snöröjning/halkbekämpning och ett stort antal vattenskador står för en 
stor del av underskottet. Även kostnader för el/fjärrvärme är höga för vissa fastigheter.
Måltidsverksamheten har prognostiserat stora underskott under året på grund av bland 
annat ökade livsmedelskostnader, under andra halvan av 2019 lyckas man göra vissa åt-
gärder som minskar det prognostiserade underskottet och redovisar ett utfall på - 320 tkr. 
Inom tillväxtsektorns verksamhetsområde redovisas ett underskott på 259 tkr. Där 
kostnaden för tillväxtsektorns kontor varit högre än budgeterat då man bland annat haft 
kostnader för ombyggnation av lokaler på centrumhuset. Förutom de avvikelser mot 
tilldelad nettoram på minus 8 528 tkr som utskottsvis kommenteras i bilaga  ”Verksam-
hetsberättelser” har överskott mot budget redovisats för skatteintäker och finansnettot. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag avviker med plus 3 
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137 tkr. Skatteintäkterna är 4 484 tkr mindre än budget medan generella statsbidra-
gen är 10 621 tkr högre än budget. Det generella statsbidraget till flyktingverksamhet 
uppgår till 2 397.  Finansnettot lämnar ett överskott mot budgeterat utrymme med 1 
359 tkr. Det förklaras av att räntenivån på långfristig upplåning fortfarande ligger på 
låg nivå, samt att låneskulden uppgår till 25 000 tkr vid årets slut.

7.3.1 KOMMUNENS DRIFTREDOVISNING I SAMMANDRAG
Kommunfullmäktiges styrning sker bland annat genom beloppsmässiga nettoramar 
av skattemedel till styrelse/nämnder. Kommunstyrelsens fastställer fördelningen per 
verksamhetsrad till de olika utskotten. Vid ramtilldelningen till styrelser/utskott exklu-
deras kalkylerad kapitalkostnad. Omfattningen av kalkylerad kapitalkostnad bestäms 
av investeringsvolymen, vilken i sin tur fastställs av kommunfullmäktige. Att den kalky-
lerade kapitalkostnaden är en intern transaktion som i begränsad grad är påverkbar av 
styrelse/utskott motiverar att posten inte ingår i nettoramen. Detta förklarar att kalky-
lerad kapitalkostnad exkluderas i den här sammanställningen över driftredovisningen.
Tabell: Driftredovisning och Budgetutfall

  

Nettodriftkostnaden visar en budgetavvikelse på minus 9 398 tkr. För kommentarer till 
avvikelserna inom kommunstyrelsens verksamheter, se ovan stycket om Budgetupp-
följning/prognos under året för verksamheter inom kommunstyrelsens ram. För ge-
mensamma nämnder under fullmäktiges förvaltning, redovisar överförmyndarnämn-
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den ett underskott med 121 tkr vilket förklaras av att man har infört ett nytt elektroniskt 
system för redovisning av uppgifter vilket inte uppnått full effekt på driftskostnaderna 
ännu. Den gemensamma räddningsnämnden redovisar ett underskott på 215 tkr jäm-
fört med budget vilket till viss del kan förklaras av att maskiner och inventarier över-
förts till den gemensamma nämnden under året och kostnaden för avskrivningar inte 
ingick i budgeten för nämnden. 
 
Tabell:   Driftredovisning 2019 jämfört med föregående år

 

Nettodriftkostnaderna i jämförelse med föregående år ökar med 13 535 tkr. Främsta or-
sakerna att nettokostnaderna ökat beror på minskade intäkter i jämförelse med 2018. 
Intäkterna har minskat med 21 485 tkr jämfört med samma period förra året. Det är 
framförallt inom socialas verksamhetsområde som intäkterna minskat, vilket beror på 
lägre intäkter från Migrationsverket och mindre stimulansmedel. Kostnaderna i verk-
samheterna har minskat med 7 950 tkr jämfört med föregående år, det är många av 
verksamheterna som lyckats minska sina kostnader. Trots detta ökar nettokostnaderna 
med 3,13%, pga. lägre intäkter. Kostnadsökningen utgörs av ökade pensionskostna-
der, där kostnaden ökat med 3 521 tkr och högre kostnader för avskrivningar. 

För tillväxtsektorn har nettokostnaden ökat med 4,5 % vilket kan förklaras av att man 
bland annat haft full personalbemanning på verksamheterna och minskade projekt-
intäkter. 
 
Inom om barn och utbildnings verksamhetsområde har nettokostnaden ökat med 2,5 
%, vilket till stor del kan förklaras av årliga löneökningar. 
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Inom sociala utskottets ansvarsområde har nettodriftskostnaderna ökat med 0,7 % i 
jämförelse med 2018. Den låga ökningen beror till stor del på att man gjort åtgärder i 
verksamheterna som fått effekt på kostnaderna.
 
För mer information kring driftredovisningen hänvisas till bilaga”Verksamhetsberät-
telser” där varje verksamhet mer ingående beskrivs.

7.3.2 JÄMFÖRELSE MELLAN NETTOKOSTNADER FÖR 2015-2019

Nedanstående tabell visar nettokostnader i tkr och den procentuella förändringen mel-
lan åren under femårsperioden 2015-2018. Nettodriftkostnaderna ökade med 12 466 tkr 
under 2016 jämfört med 2015. Bruttolönerna ökade med 26,3 miljoner under 2016. Rik-
tade statsbidrag, t ex till lågstadiesatsning, lärarlönelyft mm påverkar nettokostnaderna 
i positiv riktning. Utökad verksamhet för ensamkommande under 2016 har medfört att 
fler har anställts i verksamheten. Lönekostnaden täcks med bidrag från Migrationsverket. 
 
Den största ökningen i nettokostnaderna under perioden var under 2017 där ök-
ningen var 21 603 tkr eller 5,45 %. Till stor del på grund av ökade kostnader i sam-
band med verksamheten för ensamkommande barn. Nettokostnaderna har inte 
ökat i samma utsträckning mellan 2017 och 2018, vilket i allt väsentligt beror på av-
vecklingen av HVB hem. Från 2018 till 2019 har nettokostnaderna ökat med 13 652 
tkr vilket till stor del beror på minskade intäkter och höga kostnader för pensioner.  

Tabell: Jämförelse mellan nettokostander för 2015-2019  
 

7.3.3 JÄMFÖRELSE AV ÅRETS RESULTAT
Nedanstående tabell visar årets resultat från 2015 till 2019. Från 2009 har kom-
munen redovisat ett positivt resultat. 2019 blir första gången på länge som kom-
munen redovisar ett underskott. Underskottet för kommunen uppgår för 2019 till 
-512 tkr. För helåret 2015 påverkar återbetalningen av AFA-pengar på 3,7 mkr re-
sultatet positivt samt goda resultat i många verksamheter. Förutom ett budge-
terat resultat på plus 4,1 miljoner kronor har det generella bidraget till flykting-

2015 2016 2017 2018 2019

Tkr 383 960 396 426 418 029 432 207 445 742

% 3,16 % 3,25 % 5,45 % 3,39 % 3,13 %
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verksamhet på 3,4 miljoner påverkat resultatet positivt för 2016. Även år 2017 har 
tillskott till flyktingverksamhet bidragit till överskottet även kostnaden för avskriv-
ningarna minskar även detta år på grund av ändring till komponentavskrivning. Re-
sultatet för 2018 visar ett litet överskott. Avvikelsen mot budget är drygt 4,0 miljoner.  
Verksamheterna inom sociala utskottets ansvarsområde visar på stora underskott och 
är största orsaken till underskottet mot budget. 

Minus resultatet för 2019 beror till störst del på höga kostnader för pensioner och av-
skrivningar samt att många verksamheter redovisat underskott. 

Tabell: Jämförelse mellan årets resultat för 2015 - 2019 

2015 2016 2017 2018 2019

Tkr 10 651 12 883 8012 422 -512
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7.4 INVESTERINGARNA OCH DERAS FINANSIERING.
Årets investeringar för koncernen uppgår till 71 090 tkr. Av dessa svarar kommunen 
för 57 488 tkr av investeringskostnaden och Robertsfors Bostäder för 13 642 tkr. För 
2019 är investeringarna 35 461 tkr högre än 2018. 

Tabell 8   Nettoinvesteringar 2019 i jämförelse med föregående år.

Investeringsvolymen var i budget för 2019 bestämd till 84 869 tkr för kommu-
nen (inklusive ombudgeteringar). Det är en hög nivå för investeringar i kommu-
nen för tredje året i följd.  Nybyggnation av förskola i Robertsfors har förskjutits på 
grund av att placeringen delvis låg inom Norrbotniabanans korridor. Investering-
en har påbörjats under hösten 2018 med framför allt markberedning.  Stora kost-
naderna har hänförts till 2019 och projektet kommer att slutförs under 2020. Även 
stora investeringar har skett i fastigheterna där ett antal takbyten genomförts.  

De största investeringarna för 2019 har utförts inom barn- och utbildnings verksamhe-
ter med stora ny- och ombyggnationer av framförallt lokaler till förskolor. Även 2019 
har stora satsningar gjorts på It-infrastruktur dels på digitala lösningar för verksamhe-
terna men även fortsatt stor utbyggnad av bredbandsnätet. Koncernen har även höga 
investeringskostnader inom bostäder och kommersiella lokaler vilket främst består av 
investeringar som stiftelsen Robertsfors Bostäder gjort inom sitt bestånd. 

7.4.1 LÅNGFRISTIGA SKULDER
Koncernens långfristiga låneskuld är fortfarande relativt låg. Under året har nya lån 
upptagits med 15 miljoner för att kunna finansiera de stora investeringsvolymerna. 
Robertsfors Bostäder har under 2019 finansierat sina investeringar med egna likvida 
medel. Koncernens anläggningstillgångar – har ökat med 50 mkr.
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 Tabell 9  Anläggningstillgångar och långfristiga skulder

 

7.4.2 INVESTERINGAR
Kommunfullmäktige har fattat beslut om många och större investeringar de senaste 
åren. Många och stora investeringar kräver mycket resurser för att drivas igenom, många 
av de tidigare beslutade investeringar har inte genomfört inom planerad tid men under 
2019 har många av investeringarna tagit fart även om det fortsatt är en del investeringar 
som inte färdigställts under 2019 utan förväntas färdigställas under 2020. Under 2019 har 
man fattat beslut om en minskad investeringsvolym för 2020 för att balansera de ökade 
avskrivnings kostnaderna och istället fattat beslut om strukturutredningar för att rätt in-
vesteringar ska göras utifrån de behov som finns i verksamheterna. Detta för att kunna 
balansera de ökade avskrivningskostnaderna med minskade driftskostnader framöver.   

Investeringarna har varit låga under några år fram till 2014. Ett medvetet val för att 
hushålla med pengar. En annan orsak är att det har varit svårt att hitta entrepre-
nörer för att färdigställa investeringarna. Därför har också investeringarna skju-
tits framåt i tiden. Från 2016 och framåt har dock investeringarna varit betydligt 
högre än under många år, 27,9 miljoner kronor för 2016, 32,9 miljoner för 2017 
och 35,6 miljoner för 2018. För 2019 uppgår investeringsvolymen till 57 448 tkr.   

Den stora investeringen av ny förskola i Robertsfors, som skulle göras under 2016/2017, 
har blivit försenad på grund av att placeringen tangerade Norrbottniabanans kor-
ridor. Byggnationen fortskrider och planeras att färdigställas under hösten 2020.  

Investeringsvolymen för 2019 är beslutad till 41,2 miljoner där nya förskolan i Roberts-
fors utgör en stor del och uppgår till 22 miljoner. Under 2019 fortsätter satsningen på 
ett-till-ett, (en dator till varje elev). Samhällsbyggnads har investeringsmedel för en 
rad investeringar i fastigheterna där man under året planerat och bytt ut ett antal tak.
Utbyggnad av bredband samt förbättring inom Gator och VA nät fortsätter också.Till 
detta kommer de investeringsmedel som ombudgeterats från 2018 och inte färdig-
ställdes under innevarande år. 
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Under de senaste 10 åren har kommunen finansierat alla investeringar med egna likvi-
da medel. Ambitionen är även fortsättningsvis att i så stor grad som möjligt finansiera 
investeringarna med egna likvida medel. Enskilda stora investeringar som sjuavdel-
ningsförskola Robertsfors kräver dock upplåning. Under 2019 har lån upptagits med 
15 miljoner främst för finansiering av nya förskolan. Under 2020 kommer ytterligare 
lån att behöva upptas för färdigställande av förskolan i Robertsfors samt en rad andra 
stora investeringar som planeras att färdigställas. 

Benämning Budget 19 Utfall 19 Budget Utfall Konstaterad avv.
Slutförda projekt
Styr-o övervakn By skola 175 85 175 85 90
Takbyte Bygdeå skola M 1 000 910 1000 910 90
Asfaltering Fyrklövern 295 410 295 410 -115
Utredning Badhuset 100 139 100 139 -39
Byte armaturer Tundal 210 177 210 177 33
Takbyte Tundalssk hus A 1 500 1 566 1500 1566 -66
Styr- o övervakn Tundal 313 354 313 354 -41
Edfastg byte WC Arbmiljöv 1 000 66 1000 66 934
Utredning södra kommundel 258 124 258 124 134
MSB Åtgärder 2019 0 32 0 32 -32
Parkering Edfg + stolpar 114 121 200 207 -7
Huvudentré Nysätragården 100 95 100 95 5
Ombygg Brandst Ånäset omk 338 615 400 677 -277
Belysn Jennings f-klass 139 156 225 242 -17
Driftcentr ombygg valv mm 250 271 420 593 -173
Huvudvattenledn etapp 2,3 645 762 4500 3967 533
Planteringar Brukskanalen 45 43 45 43 2
Utbyte skyltar/anslagstav 46 69 46 69 -23
Asfaltbelä Inre Ringvägen 1 000 0 1000 0 1000
Samhällsgalan 0 0 0 0 0
Bredband 2019 2 000 1 309 2000 1309 692
Bil verksamhetstekniker 100 125 100 125 -25
Byte aktiv utrustn Robnet 546 534 546 534 12
Bladderscanner HSL 70 67 70 67 3
Datorer HSL 120 120 120 120 0
Möbler gästrum mm LL 65 54 65 54 11
Wifi äldreomsorgen 350 341 350 341 9
Entrémöbler Nysätragården 10 10 10 10 0
Möbler Prästkragen Edfg 25 31 25 31 -6
Inventarier LSS boende 200 197 200 197 3
Större bord o stolar Htj 40 41 40 41 -1
Programlicenser 2019 300 300 300 300 0
IT-utrustning 2018 60 56 585 521 64
IT-utrustning 2019 75 77 75 77 -2
IT UPSar till reservkraft 19 15 200 196 4
Utbyte brandväggar 380 371 380 371 9
Off rummet Clara Salander 13 0 30 17 13
Off rum Belysnpunkt Ratan 10 11 30 31 -1
Off rum, Bygdeå Medfin 200 200 200 200 0
Off rum Skidspår Stantors 27 0 27 0 27
Off Belysn, staket R-fors 86 101 89 101 -12
Ett-till-ett sats steg5 800 800 800 800 0
Datorer IFO 130 93 130 93 37
Möbler gästrum mm Gläntan 80 43 80 43 37
Bil fastighet 2019 170 170 170 170 0
Bil fastighet 2019 nr 2 139 139 139 139 0
Ugn Brukspatronen 119 119 119 119 0

Redovisningsperiod Ackumulerat sedan projekt start

7.4.3 SLUTFÖRDA INVESTERINGAR



41
Robertsfors kommun | Årsredovisning 2019

Arbetsbil lokalvård 2019 149 149 149 149 0
Möbler badhuset 105 104 105 104 1
Skurmaskiner lokalv 2019 201 198 201 198 3
Lokalanpass Syslöjd Nyby 40 15 40 15 25
Symaskiner Nyby 15 32 15 32 -17
Maskiner Måltidsverk 2018 96 105 200 210 -10
Kokgryta Nyby skolkök 309 304 309 304 5
Maskiner o inv Centralkök 295 283 295 283 12
Idrottssalen Åkullsjön 25 30 25 30 -5
Klädskåp Bygdeå 45 50 45 50 -5
Torkskåp Bygdeå 30 26 30 26 4
Utemiljö Bygdeå 40 40 40 40 0
Stolar Klassrum Lärcentr 50 38 50 38 12
IT Lärcentrum 40 34 40 34 6
Utemiljö Djäkneboda 15 5 15 5 10
Lokalanpass Djäkneboda 10 3 10 3 7
Utrustning Elevhälsan 20 14 20 14 6
Inventarier/Utrustning 20 4 20 4 16
IT Personaldatorer 100 100 100 100 0
Lokalanpass Kuratorrum By 30 0 30 0 30
Grusplan Tu H 100 103 100 103 -3
Torkrum/skåp Tu M 50 42 50 42 8
Musikutrustning Tu H 25 28 25 28 -3
Bildsal möbler/inv Tu H 40 88 40 88 -48
Korridorsmöbeler bild TuH 30 28 30 28 2
Skåp Textil Tu H 40 28 40 28 12
Utemiljö Fyrklövern 200 139 200 139 61
IT Förskolan 70 53 70 53 17
Inventarier Tallkotten 50 24 50 24 26
Fordon park 2019 200 203 200 203 -3
Summa: 16 102 13 586 21 211 18 135 3 076

Benämning Budget 19 Utfall 19 Budget Utfall Konstaterad avv.
Slutförda projekt
Styr-o övervakn By skola 175 85 175 85 90
Takbyte Bygdeå skola M 1 000 910 1000 910 90
Asfaltering Fyrklövern 295 410 295 410 -115
Utredning Badhuset 100 139 100 139 -39
Byte armaturer Tundal 210 177 210 177 33
Takbyte Tundalssk hus A 1 500 1 566 1500 1566 -66
Styr- o övervakn Tundal 313 354 313 354 -41
Edfastg byte WC Arbmiljöv 1 000 66 1000 66 934
Utredning södra kommundel 258 124 258 124 134
MSB Åtgärder 2019 0 32 0 32 -32
Parkering Edfg + stolpar 114 121 200 207 -7
Huvudentré Nysätragården 100 95 100 95 5
Ombygg Brandst Ånäset omk 338 615 400 677 -277
Belysn Jennings f-klass 139 156 225 242 -17
Driftcentr ombygg valv mm 250 271 420 593 -173
Huvudvattenledn etapp 2,3 645 762 4500 3967 533
Planteringar Brukskanalen 45 43 45 43 2
Utbyte skyltar/anslagstav 46 69 46 69 -23
Asfaltbelä Inre Ringvägen 1 000 0 1000 0 1000
Samhällsgalan 0 0 0 0 0
Bredband 2019 2 000 1 309 2000 1309 692
Bil verksamhetstekniker 100 125 100 125 -25
Byte aktiv utrustn Robnet 546 534 546 534 12
Bladderscanner HSL 70 67 70 67 3
Datorer HSL 120 120 120 120 0
Möbler gästrum mm LL 65 54 65 54 11
Wifi äldreomsorgen 350 341 350 341 9
Entrémöbler Nysätragården 10 10 10 10 0
Möbler Prästkragen Edfg 25 31 25 31 -6
Inventarier LSS boende 200 197 200 197 3
Större bord o stolar Htj 40 41 40 41 -1
Programlicenser 2019 300 300 300 300 0
IT-utrustning 2018 60 56 585 521 64
IT-utrustning 2019 75 77 75 77 -2
IT UPSar till reservkraft 19 15 200 196 4
Utbyte brandväggar 380 371 380 371 9
Off rummet Clara Salander 13 0 30 17 13
Off rum Belysnpunkt Ratan 10 11 30 31 -1
Off rum, Bygdeå Medfin 200 200 200 200 0
Off rum Skidspår Stantors 27 0 27 0 27
Off Belysn, staket R-fors 86 101 89 101 -12
Ett-till-ett sats steg5 800 800 800 800 0
Datorer IFO 130 93 130 93 37
Möbler gästrum mm Gläntan 80 43 80 43 37
Bil fastighet 2019 170 170 170 170 0
Bil fastighet 2019 nr 2 139 139 139 139 0
Ugn Brukspatronen 119 119 119 119 0

Redovisningsperiod Ackumulerat sedan projekt start
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7.4.4 PÅBÖRJADE INVESTERINGAR

Benämning Budget 19 Utfall 19 Budget Utfall Konstaterad avv.
Pågående projekt
Ytskikt o WC Korttids Glä 450 0 450 0 450
Yta/belysn/tak By skola L 1 250 282 1 250 282 968
Jennings omb ventilation 100 0 100 0 100
Energideklaration fastigh 300 0 300 0 300
Inkom vattenledn Dj skola 350 0 350 0 350
Takbyte C-hus restaurang 500 53 500 53 447
Förskola Apotekaren omb 7 653 1 510 8 000 1 973 6 027
Ventaggregat Edfg Skogsst 1 400 86 1 400 86 1 314
Sprinklers sjukhem ånäset 800 0 800 0 800
Fsk R-fors avsättn nybygg 45 325 32 729 46 800 32 729 14 071
Måla fasad Folktandvården 200 0 200 0 200
Klumpanslag SHB 129 0 129 0 129
Låssystem avlopp 300 148 300 148 152
Ö-kl avloppsreningsverk 986 182 1 000 196 804
Kålaboda vattenverk 862 2 1 000 140 860
Filterbyte Flarkens Vverk 267 114 300 148 152
Rensgaller RobertsforsARV 650 0 650 0 650
Övervakning vattenverk 275 89 300 114 186
Brandlarm vv Klintheden 700 0 700 0 700
Övervakn etapp 2 avloppsv 194 92 250 148 102
Kulvertera Klockarbäcken 342 66 500 224 276
Bredband Lst 1  2015-2016 0 228 0 6823 -6823
Bredband Lst 2 2016 0 7 188 0 21912 -21912
Bredband Lst 2 2016 del 2 0 114 0 2957 -2957
Robertsfors 2018 Lst 3 0 6 0 6 -6
Lövlunden digi larmsystem 200 0 250 43 207
Dig trygghetslarm verksys 800 314 800 314 486
Välfärdsteknik Videokonf 160 118 160 118 42
Inventarier Apotekaren 300 23 300 23 277
Matavfallskärl 2 250 356 2 250 356 1 894
Off rummet, Killingsand 30 20 30 20 10
Off rummet, Quickstop 20 11 20 11 9
Off Hamn/kulturrum Ratan 110 21 110 21 89
Off rum Fröbäckenrundan 20 14 20 14 6
Robertsfors As Sweden 60 0 60 0 60
Lampor Elljusspår/skjutba 65 8 60 8 52
Off Killing strandstuga 45 0 60 0 60
Rickleån broar,vindskydd 62 0 62 0 62
Off Barkning elljusspår 25 0 25 0 25
Off Hockeyplan Åkullsjön 17 6 17 6 12
Off rum Grilldammen 10 0 10 0 10
Entrémattor fastigheter 445 0 445 0 445
Digital lösning reception 45 20 45 20 25
Lokaler UG målning,belysn 50 29 50 29 21
Inventarier lokaler UG 50 22 50 22 28
Låssystem Tillväxt 25 2 25 2 23
Sporthall ny klocka mm 30 8 30 8 22

Redovisningsperiod Ackumulerat sedan projekt start
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Benämning Budget 19 Utfall 19 Budget Utfall Konstaterad avv.
Pågående projekt
Ytskikt o WC Korttids Glä 450 0 450 0 450
Yta/belysn/tak By skola L 1 250 282 1 250 282 968
Jennings omb ventilation 100 0 100 0 100
Energideklaration fastigh 300 0 300 0 300
Inkom vattenledn Dj skola 350 0 350 0 350
Takbyte C-hus restaurang 500 53 500 53 447
Förskola Apotekaren omb 7 653 1 510 8 000 1 973 6 027
Ventaggregat Edfg Skogsst 1 400 86 1 400 86 1 314
Sprinklers sjukhem ånäset 800 0 800 0 800
Fsk R-fors avsättn nybygg 45 325 32 729 46 800 32 729 14 071
Måla fasad Folktandvården 200 0 200 0 200
Klumpanslag SHB 129 0 129 0 129
Låssystem avlopp 300 148 300 148 152
Ö-kl avloppsreningsverk 986 182 1 000 196 804
Kålaboda vattenverk 862 2 1 000 140 860
Filterbyte Flarkens Vverk 267 114 300 148 152
Rensgaller RobertsforsARV 650 0 650 0 650
Övervakning vattenverk 275 89 300 114 186
Brandlarm vv Klintheden 700 0 700 0 700
Övervakn etapp 2 avloppsv 194 92 250 148 102
Kulvertera Klockarbäcken 342 66 500 224 276
Bredband Lst 1  2015-2016 0 228 0 6823 -6823
Bredband Lst 2 2016 0 7 188 0 21912 -21912
Bredband Lst 2 2016 del 2 0 114 0 2957 -2957
Robertsfors 2018 Lst 3 0 6 0 6 -6
Lövlunden digi larmsystem 200 0 250 43 207
Dig trygghetslarm verksys 800 314 800 314 486
Välfärdsteknik Videokonf 160 118 160 118 42
Inventarier Apotekaren 300 23 300 23 277
Matavfallskärl 2 250 356 2 250 356 1 894
Off rummet, Killingsand 30 20 30 20 10
Off rummet, Quickstop 20 11 20 11 9
Off Hamn/kulturrum Ratan 110 21 110 21 89
Off rum Fröbäckenrundan 20 14 20 14 6
Robertsfors As Sweden 60 0 60 0 60
Lampor Elljusspår/skjutba 65 8 60 8 52
Off Killing strandstuga 45 0 60 0 60
Rickleån broar,vindskydd 62 0 62 0 62
Off Barkning elljusspår 25 0 25 0 25
Off Hockeyplan Åkullsjön 17 6 17 6 12
Off rum Grilldammen 10 0 10 0 10
Entrémattor fastigheter 445 0 445 0 445
Digital lösning reception 45 20 45 20 25
Lokaler UG målning,belysn 50 29 50 29 21
Inventarier lokaler UG 50 22 50 22 28
Låssystem Tillväxt 25 2 25 2 23
Sporthall ny klocka mm 30 8 30 8 22

Redovisningsperiod Ackumulerat sedan projekt start

Utemiljö Åkullsjön 115 0 115 0 115
Anläggarbussar 2018 800 0 800 0 800
Summa: 68 767 43 862 71 073 68 953 2 120

7.5 SLUTSATSER AVSEENDE RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Trots de omständigheter som råder och att Robertsfors Kommun för 2019 redovisar ett 
underskott på -584 tkr för koncernen står man relativt väl rustad inför de kommande 
utmaningarna. Soliditeten är trots att man inte uppfyller målet på 60 % relativt god, 
verksamheterna arbetar hårt med åtgärder och att få en budget i balans. Vi har för 
2019 till viss del börjat se resultatet av de åtgärder som sker ute i verksamheterna och 
detta arbete fortsätter. Det ligger dock en rad utmaningar framför oss, vi har under ett 
antal år investerat för betydligt högre summor än avskrivningsutrymmet. Behovet av 
investeringar ser ut att vara stort även många år framåt, vi har stora investeringsbehov 
inom vatten och avlopp, många av fastigheterna har stora investeringsbehov. 

Under 2019 har man gjort prognos framåt på hur avskrivningskostnaderna kommer att 
se ut de närmaste åren. Den prognosen visar på kraftigt ökade investeringskostnader 
i samband med färdigställande av de stora investeringsprojekt som nu pågår. Men an-
ledning av detta har man under 2020 beslutat att bromsa investeringstakten och gett 
verksamheterna i uppdrag att titta på hur strukturen ska se ut i kommunen för att kun-
na fatta kloka investeringsbeslut där vi kan se effekter även på driftskostnaderna. Vilket 
kommer att vara avgörande för att klara av höga investeringsvolymer även kommande år.  

Skatteintäkter och statsbidrag påverkas till stor del av antalet som bor och arbetar i 
kommunen samt antalet arbetade timmar. Det har fattats beslut om ett nytt utjäm-
ningssystem som ger ett positivt utfall på intäkterna för Robertsfors Kommun. Men 
med anledning av den pandemi som nu råder i världen och Sverige finns det stor osä-
kerhet i hur de framtida intäkterna kommer att se ut. Många företag har ekonomiska 
problem och vi ser att den finansiella marknaden har backat rejält vilket kommer att 
påverka kommunens intäkter. Vilka effekter detta kommer att få är svårt att säga men 
vi kan vara säkra på att det kommer att påverka intäkterna framöver. 

Trots stora utmaningar och osäkerheter framöver bedöms Robertsfors Kommuns eko-
nomiska ställning som god, arbetet fortsätter med effektiviseringar och utveckling för 
framtiden.
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8.0 BALANSRESULTATKRAVET 

8.1 RESULTATSUTJÄMNINGSRESERV 
 
Från och med 1 januari 2013 finns i kommunallagen en möjlighet att under vissa 
betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Kom-
munfullmäktige antog 2013-12-04 § 92 riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv (RUR). Årets resultat överstigande 2 procent 
från 2010 till och med 2012 utgör 20 318 tkr. Beslutades av kommunfullmäktige att 
reservera 20 318 tkr i en resultatutjämningsreserv. 
 

8.2 KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV 

Överstiger kostnaderna för ett visst räkenskapsår 
intäkterna ska det i förvaltningsberättelsen ang-
es när och hur minskningen av det egna kapi-
talet ska återskapas. Då avstämning mot balans-
kravet görs ska realisationsvinster inte inräknas i 
intäkterna. Kommunfullmäktige kan besluta om 
att återskapandet av det egna kapitalet inte be-
höver ske om det finns synnerliga skäl för att inte 
reglera det negativa resultatet.  Under 2019 gör 
kommunen ett underskott på 512 tkr, vilket gör 
att underskottet ska återställas. I balanskravs-
utredningen  ska realisationer reduceras, under 
året har kommunen sålt maskiner/inventarier 
med en vinst på 84 tkr. Vilket då ger ett årets re-
sultat efter balanskravsjustering på -596 tkr. 

Underskottet på -596 tkr ska återställas inom tre 
år. Det kan ske genom att man inom de tre kom-
mande åren redovisar ett överskott med minst 596 tkr eller att man nyttjar resultat-
utjämningsreserven. När man tittar på de riktlinjer som kommunfullmäktige beslutat 
om gällande nyttjande av RURen uppfyller man inte samtliga krav. I riktlinjerna finns 
inskrivet att man ska befinna sig i en lågkonjunktur under året enligt den bedömning 
som SKR gör. SKRs bedömning för 2019 är att man inte befinner sig i en lågkonjunktur 
men väldigt nära. Med anledning av det kan RURen inte användas för att återställa un-
derskottet utan det ska ske under åren 2020-2022. Till 2020 har man budgeterat för ett 
överskott på 2% vilket ger utrymme för att återställa underskottet redan under 2020.

Tabell: Balanskravsutredning
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9.0 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 

Den kommunala verksamheten är personalintensiv och den största delen av kom-
munens kostnader är direkta personalkostnader, ca 75%. Därför är kompetens-
försörjning, våra medarbetare och kommunens arbete med personalfrågor kri-
tiska framgångsfaktorer för att nå välfärdsleverans, måluppfyllelse och kvalitet.  

Förväntningar från våra invånare på den kommunala verksamheten ökar snabbt. Inte 
minst upplever vi en ökad förväntan på tillgänglighet större delar av dygnet och årets 
alla dagar. Något som är svårt att möta i en liten kommun med begränsade personal-
resurser. Allt fler invånare uttrycker även en allt större personligt ansvarstagande från 
enskilda anställda. Inte minst uttrycks det allt oftare att personer vid myndighetsbe-
slut ifrågasätter personen som fattat beslutet på delegation, eller agerat i sin yrkesroll, 
istället för att ifrågasätta beslutet eller regelverket. Detta skapar en ny arbetsmiljö för 
våra anställda som dessutom på en mindre ort är mer synliga och tillgängliga även 
utanför arbetstid. 

Förväntningar ökar även tydligt på högre grad av individanpassad lösningar och un-
dantag för invånare, vilket i sig kräver stora resurser för utredning och säkerställande 
av likvärdighet och rättssäkerhet. Förväntan om tekniska och digitala lösningar och in-
dividuellt stöd ökar också med en allt mer differentierad verksamhet till följd med be-
hov av nya kunskaper och anställningar för tex ökad handläggning, systemdrift mm. 

Ofta utgör de förändrade förväntningarna ett stort tryck som inte alltid följs åt av po-
litiskt fattade inprioriteringsbeslut lokalt. Det skapar ett gap mellan upplevda förvänt-
ningar och faktiska verksamhetsmål och uppdrag uttryckta av arbetsgivaren genom 
beslut. Sammantaget ger detta andra krav och belastning på våra medarbetare, deras 
arbetsbelastning och arbetsmiljö. En utmaning som vi som arbetsgivare måste möta 
tillsammans med våra medarbetare och i facklig samverkan.

9.1 ANTAL MEDARBETARE OCH ANSTÄLLNINGSFORMER

9.1.2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE
Inga anställda finns inom koncernens stiftelser, (2018 år siffror inom parentes)
Antalet tillsvidareanställda per den 31 december 2019 är 639 (657). Av dessa är 81% 
(81%) kvinnor.  Antalet visstidsanställda är 79 (104). 68% (73%)  av visstidsanställda är 
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kvinnor.  Antal anställda efter åldersintervall.

Flest anställda finns i ålderskategorierna 40-59 år. Bland de visstidsanställda är de fles-
ta i åldersgruppen 30-39 år.  Medelåldern i kommunen är 45,87 (47,28) år. 

Tabell: Medelålder per anställningsform och kön 

Medelåldern för tillsvidareanställda arbetstagare är 46,77 år och för visstidsanställda 
38,61 år. Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda kvinnor är 47,44 år och för tillsvida-
reanställda män 43,86 år. För visstidsanställda är motsvarande siffror 38,7 och 38,5 år.  
Procentuell fördelning av sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda. 

Tabell: Anställda per sysselsättningsgrad och kön

 

Tabellen visar att av de tillsvidareanställda arbetar 68 (64) % av kvinnorna och 84 (76) 
% av männen heltid. Av gruppen tillsvidareanställda arbetar 21 (23) % av kvinnorna 
och 8 (8) % av männen mellan 75 – 99 % av heltid.

Sysselsättningsgrad -74% 75-99% 100 % 

Män 8 % 8 % 84 %

Kvinnor 11 % 21 % 68 %

Totalt 11 % 18 % 71 % 
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9.1.3 VÅRA VERKSAMHETER
Av 718 anställda arbetar 45,9% (47,1%) inom vård och omsorg, inom barn- och utbildning 34,8% 
(34,1%) inom Samhällsbyggnad 11,3% (11,0%), tillväxt 4,2% (4,2%) och stödsektorerna 3,9% (3,7 %)
 

9.1.4 SJUKFRÅNVARO (EXKL. SJUKERSÄTTNING)
Den totala sjukfrånvaron uppgår till 6,1% (7,1 %) . Kvinnorna har en sjukfrånvaro på 6,8 % (7,6 %) 
och männen 4,2 % (5,3%). Sjukfrånvaron uppfyller inte kommunens mål men minskar för andra året i 
följd.  Företagshälsovård har köpts från Robertsforshälsan för  1 153 tkr  (1 124 tkr) kronor. Detta utgör 
kostnaden för basabonnemang och till detta tillkommer ytterligare kostnader för tjänster som inte 
ingår i basabonnemang, bland annat psykologtjänster. 

Tabell: Sjukfrånvaro per åldersgrupp  Tabell: Sjukfrånvaro per kön 

 

Samlad analys och åtgärder
Kommunen har under 2019 lyckats hejda den kraftiga personalkostnadsökning som 
varit tydlig de senaste åren. Detta är bland annat ett resultat av snabb avveckling rela-
terat till verksamhet för ensamkommande barn. Men även av ett målmedvetet arbete i 
verksamheterna för att säkerställa rätt bemanningsnivåer, minska sjukfrånvaro och en 
hanterbar lönekostnadsökning.  

Under 2019 har kommunstyrelsen förvaltning lyckats minska sjuktalen ytterligare 
en procent. En minskning på helåret till 6,1%, vilket nu ligger under kommunsverige 
(6,7%). Ett målmedvetet arbete med arbetsmiljöfrågorna ger för tredje året i rad ef-
fekt. Bland annat har ett extra fokus under året legat på det hälsofrämjande arbetet 
med stöd av RUSA-projektet. Föreläsningar, utbildning av chefer och inte minst utbild-
ning av hälsoinspiratörer i verksamheterna har gett önskad effekt på sjuktalen. Det har 
också stärkt attraktiviteten hos oss som arbetsgivare på andra sätt.  Kommunstyrelsen 
fattade under året beslut om att ytterligare förstärka de arbetsmiljö och rehabiliteran-
de stödresurserna genom en Arbetsmiljöstrateg för 2020. Kommunstyrelsen har även 
gett förvaltningen uppdraget att söka ytterligare externa pengar för en fortsättning på 
RUSA-projektet efter februari 2020. 

Sjukfrånvaro per åldersgrupp

29 år och yngre 7,1 (7,1) %

30-49 år 5,2 (6,3) %

50 år och äldre 7,0 (8,0) % 

Sjukfrånvaro per kön

Totalt för kvinnor 6,8 (7,6) %

Totalt för män 4,2 (5,3) %
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Samtidigt som sjuktalen minskar minskar kommunens kostnader för företagshälso-
vård. Kommunstyrelsen fattade under året beslut om att all företagshälsovård skulle 
köpas genom föreningen Robertsforshälsan. Kostnadsminskningen bedöms vara en 
direkt effekt av det beslutet men även som en effekt av att det förebyggande arbe-
tet och kunskap gällande hälsofrämjande och tidiga insatser har minskat behovet av 
kostsamma externa resurser. Samtidigt är det av stor vikt att rätt kompetenser finns 
tillgängliga inom företagshälsovården så att den kan nyttjas på rätt sätt som stöd för 
individen och verksamheten. Ingen har hindrats stöd av företagshälsovård men ett 
annat förhållningssätt har förändrat chefer och verksamhets köpmönster av tjänster.

Genom att minska sjuktalen avlastas även verksamheternas kompetensförsörjning. 
När mindre tid läggs på att hantera vikarieanskaffning ges bättre med tid och utrymme 
för andra bemanning och verksamhetsfrågor. Under sommaren 2019 nyttjade även för 
första gången undersköterskor genom bemanningsföretag i omsorgen. Ett försök som 
föll väl ut, inte minst relaterar att detta säkrade lokal kompetensförsörjning och säker-
ställde att fast personal i lugn och ro kunde ta sin semester under semesterperioden. 

I kommunens förvaltning pågår en fortsatt tydlig generationsväxling. Under året har 
medelåldern på de anställda gått från 47,28 år till 45,87 år. Det är ett resultat av att 
kommunen under många år haft en låg personalomsättning och att en allt större an-
del nu går i pension. Men den kombinationen av faktorer gör även att vi har en stor 
del av våra verksamheter med låg vana av personalomsättning, introduktion av nya 
medarbetare. Många känner oro inför att få ny kollegor men även för att vissa ersätt-
ningsrekryteringar inte kan genomföras i enlighet med förväntningar, till följd av att få 
eller personer med begränsade kunskaper eller erfarenhet söker tjänsterna. Inte minst 
har detta varit tydlig i rekrytering av nya chefer inom verksamheten men även kom-
petenser såsom ekonomer. Detta påverkar även arbetsmiljön inom arbetsgrupper på 
flera sätt. Därför kommer ett extra fokus på denna utmaning ligga i en ny ansökan om 
ett fortsättningsprojekt efter RUSA. 

För att säkerställa kompetensförsörjning har kommunen under 2019 bland annat er-
bjudit lokal utbildning och omställningsstöd för outbildade barnskötare i verksamhe-
terna att nå en barnskötarexamen. Utbildningen har bedrivits vid Lärcentrum parallellt 
med ordinarie arbete. Kommunen har nyttjat externa omställningsmedel för åtgärden 
då det säkerställer individernas anställningsbarhet. Samtidigt har förskoleverksam-
heterna lyckats rekrytera nya förskollärare. Inför 2020 har ytterligare sju rekryterats. 
Sammantaget är dessa åtgärder viktiga för kompetens och verksamhetsutvecklingen 
i en verksamhet som förändrats tydligt de senaste åren med nya krav, förväntningar, 
inte minst relaterar till en ny skolplan. Robertsfors kommun har en fortsatt stor andel 
utbildade undersköterskor och under året har ytterligare examinerats  lokalt vid Lär-
centrum. Flera av dem har läst sin utbildning integrerat med förstärkt yrkessvenska.  
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10.0 FÖRVÄNTAD UTVECKLING 

Kommuner och regioner arbetar nu med effektiviseringar och besparingar för att nå 
budget i balans. Skälet är att det demografiska trycket nu är högt. Barn, unga och äld-
re ökar snabbare än gruppen som är i arbetsför ålder, samtidigt som Sverige under 
2020 förväntas gå in i en lågkonjunktur. Sammantaget ökar behovet av de resurser 
som krävs för att upprätthålla välfärden på dagens nivå snabbare än skatteintäkterna. 
 
Trots skattehöjningar kommer kommuner och regioner att sakna många miljarder 
kronor om kostnaderna ökar i takt med befolkningen, även efter de förstärkning-
ar för 2020 som beslutats i riksdagen. SKR:s prognoser har sedan december 2017 
utgått från att högkonjunkturen skulle kulminera 2018 och följas av vikande syssel-
sättning någon gång under 2019 och 2020. Signalerna blir nu allt tydligare på att 
konjunkturen mattas av, det framgår både av förtroendeindikatorer och sysselsätt-
ningsstatistiken. SKR räknar nu med att Sverige går in i en mild lågkonjunktur un-
der 2020 och att den kommer att fortsätta under 2021. SKRs bedömning är att BNP 
ökar med strax över 1 procent både i år och nästa år och att arbetslösheten stiger till 
drygt 7 procent, trots att arbetskraftsdeltagandet sjunker något. Detta kommer på-
verka även Robertsfors kommun som idag har ett högt arbetskraftsdeltagande och 
något lägre arbetslöshet men en mycket konjunkturkänslig lokal arbetsmarknad.  
 
Sverige har de senaste åren gynnats av stark export, bland annat tack vare kronför-
svagningen. Nu börjar dock världskonjunkturen vika, på grund av den osäkerhet som 
råder kring bland annat Brexit och handelskrig. Detta drabbar i särskilt hög grad den 
svenska exportmarknaden, vilket innebär att tillväxten inte har samma förutsättning-
ar att få ett positivt stöd från exporten. I Europa, liksom i Sverige, är penningpoliti-
ken som motmedel i relativt hög grad uttömd. Det gör att staterna måste använda 
finanspolitiska medel för att stimulera ekonomin. Det osäkra läget samt svaga stats-
finanser gör dock att många länder avvaktar. Men svaga statsfinanser gäller inte 
Sverige, som har en låg Maastrichtskuld och ett positivt offentligt finansiellt sparan-
de under de senaste åren. Dock räknar SKR i sin prognos med underskott i den of-
fentliga sektorns finansiella sparande från och med år 2020 och åren därefter. Det 
beror på att kommunsektorn har ett stort underskott och att staten kommande år 
i stort sett bara kommer att ha balans mellan inkomster och utgifter. I det ekono-
miska läget är det fortsatt viktigt med en balanserad ekonomisk planering lokalt.  
 
I likhet med SKR, har andra prognosinstitut och organisationer konstaterat att befolk-
ningsförändringar ställer höga krav på kommunernas och regionernas finansiering 
kommande år. I juni 2019 presenterade Finansdepartementet en analys som visade 
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att med oförändrat välfärdsåtagande skulle gapet mellan intäkter och kostnader öka 
till 90 miljarder kronor år 2026 inom kommunal sektor. Skälet är att kostnaderna per 
invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbets-
för ålder och att det är just de äldre och unga som ökar snabbt under den kommande 
tioårsperioden. Dessutom kommer största delen av intäkterna från skatt på arbete, 
och den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. Robertsfors 
kommun har redan idag en hög försörjningskvot, dvs vår arbetande del av befolkning-
en är liten och minskande av demografiska skäl. 

Robertsfors kommuns utrymme att öka intäkterna genom ytterligare skattehöjning-
ar är begränsat. Detta gör sammantaget att volym och kostnadsökningar måste mö-
tas med åtgärder för effektivisering och omprioriteringar i verksamheterna. Genom 
jämförelser med andra likvärdiga kommuner i Sverige påvisas effektiviseringsutrym-
men som måste nås genom gemensamt arbete mellan politik, förvaltningsledning 
och verksamhet. Inte minst för det förändrade arbetsformer och strukturförändring 
av kommunens äldreomsorg. Under 2020 startar även verksamheten i den helt nya 
sjuavdelningsförskola som byggs i Robertsfors. Även den ger en möjlighet att säker-
ställa nya arbetssätt för att långsiktigt klara uppdraget. Anledningen att skattebasen 
minskar är i första hand att en stor del av vår befolkning är födda 1950 eller tidigare. 

Befolkningen som helhet kommer av samma skäl minska de kommande åren om in-
flyttningen inte kan öka mer. Bostadsbyggandet på efterfrågade platser i kommunen 
måste därför fortsatt vara i fokus. Att fortsatt uppmuntra och möjlliggöra privata inves-
teringar i bostäder är avgörande. Den kommunala ekonomin inklusive bostadsstiftel-
sen har små ekonomiska förutsättningar att låsa resurser till nyproduktion av bostäder. 
Kommunens investeringsutrymme kommer belastas hårt de kommande åren för in-
vesteringar i infrastruktur såsom vatten- och avlopp där de kommunala reningsverken 
bland annat kräver stora investeringar. 

Trots och tack vare stora satsningar på investeringar, förebyggande arbete och verk-
samhetsomställning har Robertsfors kommun ett relativt gott ekonomisk läge att möta 
de kommande åren. Men marginalerna i en liten kommun är små. Den kommunala 
ekonomin kommer vara utmanad i landet men genom en aktiv och samverkande po-
litik som vågar förändring, en tillitsbaserad styrning, en kunnig verksamhet, medarbe-
tare som är medaktörer till förändring så kan uppdraget klaras i Robertsfors kommun.   
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11.0 EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

11.1 RESULTATRÄKNING 

11.2 KASSAFLÖDESANALYS 

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 
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11.3 BALANSRÄKNING 

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 
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BALANSRÄKNING 
Tkr 
  
       
  Koncernen Kommunen 
 Not 2019-12-31 2018-12-31 2019-12-31 2018-12-31 
TILLGÅNGAR 
 
A.  Anläggningstillgångar 
I    Immateriella   anläggningstillgångar 
II   Materiella anläggningstillgångar 
1.   Mark, byggnader och tekniska  anläggningar 
2.   Maskiner och inventarier 
3.   Finansiella anläggningstillgångar 
III  Övriga materiella anläggningstillgångar 
Summa anläggningstillgångar 
B.  Omsättningstillgångar 
I     Förråd mm 
II    Fordringar 
III   Kortfristiga placeringar 
IV   Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 
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EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 
A. Eget kapital                          
     därav årets resultat 
B. Avsättningar 
I.  Avsättningar för pensioner och liknande  
    förpliktelser 
II  Andra avsättningar 
Summa avsättningar 
C. Skulder 
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Summa skulder 
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Panter och ansvarsförbindelser 
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter 
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bland skulderna eller avsättningarna 
b) Övriga ansvarsförbindelser 
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d) Framtida åtagande, återställning deponi 
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0 
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109 416 
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0 
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11.4 NOTER - TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

1

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen

2019 2018 2019 2018
Försäljningsintäkter 7 508 7 513 7 508 7 513
Taxor och avgifter 34 317 33 985 37 826 37 214
Hyror och arrenden 26 370 25 082 11 957 11 742
Bidrag 49 775 64 569 49 775 64 569
Övriga intäkter 799 1 680 367 1 680
Summa 118 769 132 829 107 433 122 718

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Löner och sociala avgifter -336 053 -340 193 -336 053 -340 193
Pensionskostnader -27 480 -23 959 -27 480 -23 959
Bränsle, energi och vatten -15 455 -14 952 -12 858 -11 477
Köp av huvudverksamhet -64 926 -62 624 -64 926 -62 624
Lokal- och markhyror -2 806 -2 745 -2 806 -2 745
Övriga tjänster/entreprenader -21 779 -41 655 -18 763 -38 504
Lämnade bidrag -20 490 -20 598 -20 490 -20 598
Övriga kostnader -55 844 -41 318 -52 166 -38 827
Summa -544 833 -548 044 -535 542 -538 927

Not 3 Jämförelsestörande poster Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Återbetalning av försäkringspengar AFA 0 0 0 0
Köp av pensionsförsäkring KPA 0 0 0 0
Summa 0 0 0 0

Not 4 Avskrivningar Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Byggnader och tekniska anläggningar -13 492 -11 773 -11 487 -10 513
Maskiner och inventarier -6 146 -5 485 -6 146 -5 485
Nedskrivning av bostadslånepost -24 -24 0 0
Summa -19 662 -17 282 -17 633 -15 998
För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper

Not 5 Skatteintäkter Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Preliminär kommunalskatt 314 413 308 939 314 413 308 939
Preliminär slutavräkning innevarande år -2 915 -415 -2 915 -415
Slutavräkningsdifferens föregående år 160 -1 002 160 -1 002
Summa 311 658 307 522 311 658 307 522

Not 6 Generella statsbidrag och Koncernen Kommunen
utjämningsbidrag 2019 2018 2019 2018
Inkomstutjämningsbidrag 90 689 85 954 90 689 85 954
Strukturbidrag 2 590 2 599 2 590 2 599
Kostnadsutjämningsbidrag 22 635 21 967 22 635 21 967
Bidr till LSS-utjämning -4 781 -5 648 -4 781 -5 648
Regleringsbidrag 4 760 1 070 4 760 1 070
Fastighetsavgift 15 124 14 984 15 124 14 984
Generella bidrag från staten 2 397 3 970 2 397 3 970
Summa 133 414 124 896 133 414 124 896

33
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2

Not 7 Finansiella intäkter Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Ränteintäkter på likvida medel 208 210 208 210
Statliga räntebidrag 29 32 29 32
Ränteintäkter på kundfordringar 25 22 25 22
Summa 262 264 262 264

Not 8 Finansiella kostnader Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Räntor på långfristiga lån -150 -63 -61 -6
Ränteuppräkning på avsättning till pensioner -25 -31 -25 -31
Räntekostnader på lev skulder o skattekontot -17 -17 -17 -17
Summa -192 -111 -103 -54

Not 9 B Mark, byggnader och tekniska Koncernen Kommunen
anläggningar 2019 2018 2019 2018
Anskaffningsvärde 682 621 619 386 597 778 547 456
Ackumulerade avskrivningar -360 320 -347 843 -334 202 -323 036
Bokfört värde 322 301 271 543 263 576 224 420
Tillkommer
Mark 1 646 1 420 0 0
Balanslånepost 47 71 0 0
Summa 323 995 273 034 263 577 224 420
Avskrivningstider 10-80 år 10-80 år 10-80 år 10-80 år
Specifikation
Markresrev 1 799 1 799 1 799 1 799
Mark 1 646 1 420 0 0
Verksamhetsfastigheter 215 821 172 862 157 096 125 739
Fastigheter och anl, affärsmässig verksamhet 74 900 66 448 74 900 66 448
Publika fastigheter 18 935 19 952 18 935 19 952
Fastigheter för annan verksamhet 8 955 8 449 8 955 8 449
Övriga fastigheter 1 891 2 033 1 891 2 033
Balanslånepost 47 71 0 0
Summa 323 995 273 034 263 577 224 420
Avskrivningstider 10-80 år 10-80 år 10-80 år 10-80 år
Komponentavskrivning tillämpas för samtlliga tillgångar

Not 9 A Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Anskaffningsvärde 8 035 7 496 8 035 8 035
Ackumulerade avskrivningar -6 630 -5 714 -6 630 -6 239
Bokfört värde 1 405 1 782 1 405 1 796

Not 10 Maskiner och inventarier Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Anskaffningsvärde 69 943 68 872 69 943 68 872
Ackumulerade avskrivningar -42 626 -40 688 -42 626 -40 688
Bokfört värde 27 317 28 184 27 317 28 184
Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år 3-10 år 3-10 år
Linjär avskrivning tillämpas för maskiner och invent
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3

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Kommentusgruppen AB 2 2 2 2
Inera 42 42 42 42
Länstrafiken i Västerbotten AB 0 0 0 0
Kommuninvest i Sverige ekonomisk förening 276 276 276 276
Robertsfors bostadsstiftelse 0 0 526 526
Stiftelsen Sikeå hamn 0 0 10 10
Sinc 96 96 96 96
Pitea kommun, norrbottniabanan 25 25 25 25
Kvarkenvind, 581 master 1 969 2 158 0 0
Långfristig fordran, kommuninvest 5 399 5 399 5 399 5 399
Summa 7 809 7 998 6 376 6 376

Not 12 Förråd m m Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Va-material 1 448 1 425 1 349 1 327
Bränslelager 0 0 0 0
Exploaterade ej sålda tomter 1 1 1 1
Summa 1 449 1 426 1 350 1 328

Not 13 Fordringar Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Kundfordringar 4 843 7 156 4 794 7 111
Fordringar hos staten mm 19 305 16 481 19 292 16 460
Övriga fordringar 13 797 15 865 13 942 15 512
Summa 37 945 39 502 38 028 39 083

Not 14. Kassa och bank Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Handkassor 3 4 3 4
Postgirot 0 0 0 0
Banktillgodohavanden 20 233 42 978 16 134 27 496
Summa 20 236 42 982 16 137 27 500

Not 15 Kortfristiga placeringar Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Swedbank - obligationer räntepapper 0 0 0 0

Redovisat värde vid årets slut 0 0 0 0
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Not 16 Eget kapital Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Eget kapital vid årets ingång  203 235 203 160 197 846 197 423
Årets resultat -583 75 -512 422
Eget kapital vid årets utgång 202 655 203 235 197 334 197 846

Resultatutjämningsreserv (ingår i eget kapital) 20 318 20 318
Kommunfullmäktige har 2013-12-04 § 92 beslutat att avsätta 20,3 miljoner kronor
av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserv

Tilläggsupplysning enligt ks § 7/2004 2019 2018
Den affärsmässiga bredbandsverksamheten
har påverkat årets resultat och därmed det
egna kapitalet på följande sätt:
Verksamhetens intäkter 2 832 2 324
Verksamhetens kostnader -2 212 -2 469
Avskrivningar -625 -299
Verksamhetens nettokostnad -5 -444
Finansiella intäkter 0 0
Finansiella kostnader 0 0
Resultat före extraordinära poster -5 -444
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Årets resultat -5 -444

Koncernen Kommunen
Not 17 Avsättningar till pensioner och
andra förpliktelser 2019 2018 2019 2018
Specifikation - Avsatt till Pensioner
Särskild avtals/ålderspension 2 510 1 783 2 510 1 783
Förmånsbestämd/kompl pension 0 482 0 482
Summa pensioner 2 510 2 265 2 510 2 265
 Löneskatt 609 550 609 550
Summa avsatt till pensioner 3 119 2 815 3 119 2 815
Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 2 216 2 288 2 216 2 288
Nya/minskade förpliktelser under året 903 527 903 527
  Varav
     Nyintjänad pension
     Ränte och basbeloppsuppräkning 62 59 62 59
    Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0
    Intjänad PA-KL 738 452 738 452
    Pension ÖK-SAP 71 -16 71 -16
    Övrig post -4 -4 -4 -4
Årets utbetalningar -140 -67 -140 -67
Förändring av löneskatt 176 103 176 103
Summa avsatt till pensioner 3 119 2 815 3 119 2 815
Aktualiseringsgrad 95% Forts nästa sida
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Not 17 Forts Avsättningar pensioner till Koncernen Kommunen
förtroendevalda 2019 2018 2019 2018
Förtroendevalda enligt OPF-KL Uppkommen skuld 49 28 49 28
(inklusive löneskatt B 225) 12 3 12 3
Pensionsskuldberäkning för förtroendevalda PBF 2 447 1 073 2 447 1 073
(inklustive löneskatt B225) 594 261 594 261
Visstidspension (B222) 2 568 273 2 568 273
(inkl löneskatt B 225) 623 66 623 66
Delsumma 6 293 1 704 6 293 1 704
Summa avsatt till pensioner 9 409 4 520 9 409 4 520

Not 18 Långfristiga skulder Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Lån i banker och institut 65 755 49 862 10 000 10 000
Nya lån 15 000 13 852 15 000 0
Amorteringar 0 0 0 0
Summa 80 755 63 714 25 000 10 000

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 17 864 10 968 17 864 10 968
    återstående antal år (vägt snitt) 23 10 23 10
Anslutningsavgifter 311 319 311 319
  återstående antal år (vägt snitt) 28 20 28 20
Anslutningsavgifter bredband 10 486 6 811 10 486 6 811
  återstående antal år (vägt snitt) 22 20 22 20
Summa förutbetalda intäkter 28 661 18 098 28 661 18 098
Summa totalt 109 416 81 812 53 661 28 098

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

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 2019 2018 2019 2018
Genomsnittlig ränta 0,22% -0,12% 0,36% 0,18%
Lån som förfaller inom
1 år 10 000 20 064 10 000 10 000
2-3 år 30 000 34 860 0 0
3-5 år 19 860 15 000 0
|>5 år 21 876 11 812

Not 19 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Leverantörsskulder 27 975 28 955 24 635 25 542
Upplupna semesterlöner och sociala avgifter 32 143 32 727 32 143 32 727
Upplupna pensionskostn o särskild löneskatt 15 978 18 247 15 978 18 247
Personalens källskatt 5 074 5 293 5 074 5 293
Förutbetalda statsbidrag 9 719 8 992 9 719 8 992
Förutbetalda skatteintäkter 3 330 2 804 3 330 2 804
Övriga kortfristiga skulder 4 457 8 338 2 907 4 620
Kortfristig del av långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa 98 676 105 356 93 786 98 225
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Not 20  Pensionsförpliktelser som inte tagits Koncernen Kommunen
upp bland skulder eller avsättningar 2019 2018 2019 2018
Ingående ansvarsförbindelse 137 830 140 981 137 830 140 981
Försäkring IPR 0 0 0 0
Aktualisering 0 85 0 85
Ränteuppräkning 838 1 286 838 1 286
Basbeloppsuppräkning 3 472 2 309 3 472 2 309
Bromsen 0 0 0 0
Ändring av försäkringstekniska grunder (diskont ränta) 0 0 0 0
Övrig post -1 524 369 -1 524 369
Årets utbetalningar -7 649 -7 200 -7 649 -7 200
Summa pensionsförpliktelser 132 967 137 830 132 967 137 830
Löneskatt 32 258 33 438 32 258 33 438
Utgående ansvarsförbindelser 165 225 171 268 165 225 171 268

Robertsfors kommun har 4 stycken förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna om pension och avgångs-
ersättning för förtroendevalda (PBF). De ingår ej i ansvarsförbindelsen. 

Överskottsfondens utveckling Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Ingående kapital 737 855 737 855
Uttag ur överskottsfonden 0 0 0 0
Föregående års fakturerade indexeringspremie 0 0 0 0
Indexeringskostnad -230 -298 -230 -298
Förändring av överskottsfondens värde 50 18 50 18
Överskott från försäkringarna 0 162 0 162
Överskottsfondens värde per 2019-12-31 557 737 557 737

Not 21  Övriga ansvarsförbindelser Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Borgensåtaganden för bostadskrediter, enskilda
Bostadskreditnämnden, BKN 0 0 0 0
AB Balken Finans Sweden 17 17 17 17
SBAB 69 96 69 96
Delsumma 86 113 86 113
Borgensåtaganden bostäder, övrigt
Robertsfors bostadsstiftelse 56 736 56 736 56 736 56 736
Delsumma 56 736 56 736 56 736 56 736
Borgensåtagande övrigt
Totalsumma 56 822 56 849 56 822 56 849

Robertsfors kommun har 2002, kf § 21 ingått solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i 
Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per 18-12-31 
var medlemmar i Kommuninvest har ingått likallydande borgensförbindelser. Mellan samtliga 
medlemmar i Kommuninvest ek förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de 
medel som resp medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken 
på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.  
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Robertsfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2018-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 404 804 079 439 kr och totala tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 87 621 743 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick 
till 87 685 731 kronor. 
 
Robertsfors kommun har den 29 augusti 1996, kf § 44 i en kapitaltäckningsgaranti förbundit sig att 
genom kapitalinsats eller avstående av fordran svara för att Robertsfors Bostäders egna kapital vid varje 
tillfälle uppgår till ett värde minst den bundna grundfonden. 
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Not 22  Årets investeringar Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Robertsfors kommun 57 448 35 629 57 448 35 629
Robertsfors bostadsstiftelse 13 642 0 0
Stiftelsen Sikeå hamn 0 0 0 0
Summa 71 090 35 629 57 448 35 629

Not 23 Leasingavtal Koncernen Kommunen
2019 2018 2019 2018

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 
överstigande 3 år
Minimileaseavgifter 0 103 0 103
därav förfall inom 1 år 0 103 0 103
därav förfall inom 1-5 år 0 0 0 0
Därav förfall senare än 5 år 0 0 0 0

33



60
Robertsfors kommun | Årsredovisning 2019

12.0 KONCERNEN
I Robertsfors kommun ingår Robertsfors Bostäder (100 procent) samt Stiftelsen Sikeå Hamn (50 pro-
cent). 

12.1 ROBERTSFORS BOSTÄDER

12.1.1 STIFTELSENS ÄNDAMÅL
Robertsforsbostäder är en allmännyttig bostadsstiftelse med ändamål att verka för en god bostads-
försörjning inom Robertsfors kommun.  Robertsforsbostäder har till föremål för sin verksamhet att 
inom Robertsfors kommun förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter och byg-
ga bostäder, affärslägenheter samt kollektiva anordningar.  Robertsforsbostäders styrelse får ej driva 
verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens. 

12.1.2 ÅRETS RESULTAT
Robertsforsbostäder redovisar för år 2019 ett resultat på – 72 tkr, vilket innebär en resultatförbättring 
med 278 tkr i jämförelse med föregående år. Den generella hyresförhandlingen gav ett utrymme 
att höja hyrorna med 2,3 % samtidigt som att stiftelsens avgifter för vatten, avlopp och el fortsätter 
att öka. Den stora resultatskillnaden mellan åren består främst i ett antal åtgärder i fastigheter som 
inte fått kostnadsteckning från försäkringar. Rörelsens intäkter ökade med 1 393 tkr i jämförelse med 
föregående år. Detta berodde i första hand på att hyresintäkter från färdigställd nyproduktion samt 
försäkringsersättningar på 415 tkr. 
Rörelsens kostnader ökade med 1 083 tkr i jämförelse med föregående år, främst till följd av ökade 
avskrivningar. 

12.1.3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET
Från augusti 2019 har en Verkställande funktionär (VD) anställts på heltid. VD har haft uppdraget att 
se över hur förvaltning och drift av stiftelsen och dess bestånd kan utvecklas. Robertsforsbostäder 
styrelse har i augusti 2019 sålt Nybyn 51:1 och 51:2, till SBO Statens BostadsOmvandling för 1 kr. 
Tillsammans med SBO skall åtta lägenheter i Ånäset omvandlas till 18 nyrenoverade/nyproducerade 
2or med 65+ som primär målgrupp.  Robertsforsbostäders styrelse har i november 2019 beslutat att 
sälja fyra stycken parhus belägna i Robertsfors. Värdering är inhämtad av fastighetsmäklare och för-
säljning påbörjas under första halvåret 2020.  Under 2019 har Länsstyrelsen i Norrbottens län som är 
tillsynsmyndighet gjort en tillsyn av Stiftelsen. Vid denna framkom bland annat att stiftelsens stadgar 
som ändrats 1993 inte ansökts om att ändras hos Kammarkollegiet. Detta innebar att stiftelsen fick 
ett omedelbart förbud att använda dessa stadgar och återgå till de ursprungliga stadgarna. I övrigt 
framkom det tydligt att Länsstyrelsen anser att stiftelsen inte är tillräckligt självständig utan för sam-
mankopplad med kommunen i många avseenden.
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12.2 STIFTELSEN SIKEÅ HAMN

12.2.1 ÅRETS RESULTAT
Stiftelsen redovisar för året ett överskott med 3 tkr. I jämförelse med föregående år är det en försäm-
ring med 3 tkr.

12.2.2 ÅRETS VERKSAMHET
Stiftelsen har i linje med dess syfte fortsatt förvaltningen och utvecklingen av Sikeå hamnområde. 
Utarrendering av mark och uthyrning av lokaler har skett i samma omfattning som föregående år. 
Fortsatt upprustning av hamnområdet har verkställts. 

 

12.2.3 FRAMTIDA UTVECKLING
Fortsatt förbättring av området i samverkan med Legdeå-Sikeå intresseförening och Sikeå båtklubb 
m fl.

Tabell: Omsättning, resultat och soliditet stiftelsen Sikeå Hamn 

 
 

Nyckeltal 2019 2018

Omsättning 23 19

Resultat, tkr 3 6

Soliditet % 99 99

12.1.4 FRAMTIDA UTVECKLING
För att komma tillrätta med att stiftelsen inte är tillräckligt självständig fick VD i uppdrag att under 
2020 skilja stiftelsen från kommunen på alla väsentliga punkter och se till att kopplingen dem emel-
lan vilar på strikta affärsmässiga grunder.
 Tabell: Omsättning, resultat och soliditet Robertsfors Bostäder 

Nyckeltal 2019 2018

Omsättning 14 846 13 452

Resultat, tkr -72 -350

Soliditet % 8,3 8,2 
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12.3 KONCERNREDOVISNING

Tabell: Ekonomiska engagemang inom koncernen 

13.0 TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER
För kommunen gäller lagen om kommunal redovisning (LKBR), samt rekommendationer utfärdade 
av Rådet för kommunal redovisning (RKR).

13.1 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING
Den sammanställda redovisningen omfattar Robertsfors kommun, Robertsfors Bostäder och Stiftel-
sen Sikeå hamn. Som konsolideringsmetod har använts förvärvsmetoden med proportionell konsoli-
dering. Det innebär att eget kapital vid förvärvet eliminerats och att endast kommunens andel av re-
sultaträkningar och balansräkningar ingår. I den sammanställda redovisningen ingår således endast 
den del av eget kapital som tillkommit efter förvärvet. Väsentliga koncerninterna mellanhavande i 
resultaträkning och balansräkning 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.

Kostnader/intäkter Tjänster 

Mottagna

Tjänster 

Givna

Avgifter  

Mottagna

Tjänster 

Givna

Finansiella intäkter 

Mottagna

Finansiella intäkter 

Givna 

Kommunen Robo 2340 230 1180 1180 0 0

Bidrag Bidrag

mottagna

 

Givna

Bidrag  

Mottagna

 

Givna

Kommunen Robo 0 0 0 0

Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar 

Mottagna

 

Givna

Fodringar

Mottagna

 

Givna

Kommunen Robo 536 980

Robo 526 980

Sikeå Hamn 10
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13.2  KOMMUNEN
Värdering
Omsättningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet eller verkligt värde om det är lägre. Som kort-
fristig fordran betraktas fordringar med förfallotid inom ett år från balansdagen. Anläggningstill-
gångar 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 rekommendation R2 från RKR. Rekommendationen innebär att in-
komstårets redovisade skatteintäkt bestå av tre delar: årets preliminära skatteinbetalningar, prognos 
för årets skatteavräkningslikvid samt slutavräkning för tidigare år. 
Upplupen semesterlön och övertid redovisas som kortfristig skuld. Skuld förändringen belastar re-
sultaträkningen.

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 pensions-
förmåner enligt pensionsavtalet utbetalas årligen för individuell placering från och med 1998. Sär-
skild löneskatt beräknas på intjänade pensioner i enlighet med rekommendation nr 10 från RKR. För 
tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner enligt KAP-KL (kompletterande ålderspension 
och efterlevandepension för vuxen och barnpension) finns försäkring tecknad. Försäkringspremien 
belastar resultaträkningen.

För pensionsskuldsberäkning används SKR:s rek 17, RIPS 17.

Kommunstyrelsen § 86/15 antog nya bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroen-
devalda (OPF-KL) 
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Avskrivningar 
 

Avskrivning för maskiner och inventarier påbörjas vid anskaff-
ningstillfället. För byggnader och anläggningar påbörjas av-
skrivning 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 redovis-
ningssed i sin rekommendation nr 4. 

Komponentavskrivning
Kommunen delar upp större projekt i komponenter för att erhålla en mer rättvisande bild av vär-
deförslitningen, så kallad komponentavskrivning. I nedanstående tabell redovisas uppdelning för 
fastigheter samt GVA.

  

 
 
 
 
 

Maskiner och inventarier 3-10 år

Fastigheter och anlägg-

ningar

10-80 år

Aktier, andelar m.m. Avskrivs ej

Mark Avskrivs ej

Tabell: Avskrivningsregler

Tabell: Komponentavskrivning fastigheter
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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 enligt RKR R5.
Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar.
Investeringsbidrag anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar skall tas upp som en förutbe-
tald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningarnas respektive 
nyttjandeperiod. 
RUR
Kommunen har tagit beslut om att avsätta tidigare överskott till en resultatutjämningsreserv (RUR). 
Den redovisas under Eget Kapital.

Tabell: Komponentavskrivning GVA
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BILAGA 1 KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

57 
 

 
 
REDOVISAT HELÅR  
 2019 2018 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

3 030 
-28 544 
-25 514 
-1 318 

-26 832 

3 818 
-29 282 
-25 464 

-924 
-26 388 

 
 
UTFALL FÖR HELÅRET 
 
BUDGETUTFALL HELÅR 2019 
Redovisning 
Budgeterade nettoramar 
Skillnad 

-25 514 
-22 639 
-2 875 

 
 
 
STYRELSENS UPPGIFTER 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande 
förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har 
ansvar för ledning och samordning av 
kommunens alla angelägenheter. Samman-
fattningsvis innefattar det ansvar för kom-
munens 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 kom-
munfullmäktige fattat.  
 
STYRELSENS RESULTAT 
 

UTFALL FÖR HELÅRET 2019 
  Budget Utfall Diff 
Politisk verks het 3 297 3 861 -564 
Kommunst övr 19 342 21 653 -2 311 
Summa 22 639 25 514 -2 875 

 
Politisk ledning 
En ny politisk organisation antogs från 
2019 med ett kommunstyrelsens arbetsut-
skott och delvis förändrade utskott. 
 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
har under året haft sex (sex) respektive sju 
(tolv) sammanträden. 

 
 

 
Motioner och medborgarförslag 
Under året har åtta medborgarförslag och 
en motion inlämnats. 
 
Interpellationer och enkla frågor 
Fyra interpellationer och ingen enkel fråga 
har ställts under 2019. 
 
Allmänhetens frågestund 
Vid två av kommunfullmäktiges samman-
träden har möjligheten funnits att allmän-
heten kan ställa frågor. 
 
Politikerseminarier 
Under året har traditionellt genomförts en 
Kick-off med kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsens ledamöter inför budget-
arbetet 2020-2022. 
 
Ekonomiskt resultat  
Budgeten för 2019 har överskridits för poli-
tisk verksamhet med totalt 564 tkr. En ny 
politisk organisation har antagits för den 
nya mandatperioden. Den största föränd-
ringen innebär ett nytt arbetsutskott samt ett 
tillväxtutskott med fler politiker. Ett nytt 
arvodesreglemente har antagits av kom-
munfullmäktige med en hel del förändring-
ar.  
 
I jämförelse med föregående år är kostna-
den 271 tkr högre. 
 
Kommunledningskontor 
Verksamheten omfattar personal inom 
kansli-, ekonomi-, personal- och it-kontor 
samt kommungemensamma kostnader som 
kopiering, telefoni samt posthantering.  
Resultatet för kommunledningskontoret är 
ett underskott mot budget med totalt 2 147 
tkr. Största underskottet återfinns inom 

KOMMUNSTYRELSEN- övrigt 

 
  Ordförande: Patrik Nilsson 
  Sektorchef: Karin Ahnqvist 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

58 
 

stödfunktionernas verksamhet, bland annat 
för extra kostnader inför pensionsavgångar 
samt andra projektsatsningar. Ökade kost-
nader i nytt HR system ingår även 2019. 
 

PERSONALKOSTNADER 
 

Budget Förbrukat, kr Förbrukat, % Avv. 
9 806 13 838 141 -4 032 

I personalkostnaderna ingår även politisk verksamhet 

 
Bredband 
 
 

Område Antal 
anslutningar Klardatum Anmärkning 

Ultervattnet/Buafors 35 Våren 2019 Noterades vid 2018 års slutredovisning 

Flarken 130 November-
December 2019 

31 av dessa noterades vid 2018 års slut-
redovisning 

Skäran 55 Sommaren 2019 Noterades vid 2018 års slutredovisning 

Granån 25 Våren 2019 Noterades vid 2018 års slutredovisning 

Klintsjön 14 Våren 2019 Noterades vid 2018 års slutredovisning 

Globalen 16 Hösten 2019   

Övriga anslutningar 7  Två av dessa är flerbostadshus 

Summa anslutningar 282   
 
Enligt 2018 års summering så anslöts 270 st. En 
hel del av dessa var prognos för 2019 så det 
totala antalet anslutningar för 2018 var 110.  
2019 års summering är en väldigt hög siffra 
tack vare att stora projekt färdigställdes 
(Flarken samt Skäran). 

Prognosen för 2020 är 46 anslutningar i Etapp 
3 del 1 (Bäck, Öndebyn, Junkboda, Näs) samt 
75 anslutningar i projektet Lillberget i Roberts-
fors tätort. Av dessa 75 anslutningar är 46 lä-
genheter fördelade på 4 tomter med flerbo-
stadshus. 
 

 
FRAMTID 
Stora utmaningar väntar att lösa beman-
ningen inom olika verksamheter, dels på 
grund av stora pensionsavgångar inom de 
närmaste fem åren, men även konkurrensen 
från andra kommuner om många yrkes-
grupper. 
 
Investeringarna har varit höga under 2018 
och framförallt 2019. Den största kostnaden 
avser nya förskolan i Robertsfors. Under 
2020 kommer projektet att slutföras, dock 
med fortsatt höga kostnader.  
Investeringar för kommande år planeras att 
minskas i omfattning. Bredbandsutbyggna-
den kommer att fortsätta under 2019 fram 
till 2020. 
 
 
 
 

 
Fokus på 2019-2020 

- Kompetensförsörjning 
- Bemanningskostnad & anpassning 
- Digitalisering, medborgartjänster 

och effekthemtagande 
- Rätt investeringar för minskade 

driftkostnader 
- Hälsa och attraktivitet 
- Klimat och energi 
- Varumärket, visionen och styrmo-

dell 
- Planberedskap, ÖP, samhällsplane-

ring, järnväg, väg 
- Mark, byggande, tomter 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

58 
 

MÅLUPPFYLLELSE 
Kommunstyrelsens styrkort kommenteras 
under varje utskotts verksamhetsberättelse. 
 
Medborgare/Kund 
Sammantaget uppfylls de flesta målen un-
der medborgare kund. Vissa mått har upp-
hört så man kan inte följa upp måltalen 
längre.  
 
Hållbarutveckling & tillväxt 
Här har också delar av måtten upphört och 
mäts på annat sätt. Positivt är att målet ökat 
nyföretagande per 1000 invånare uppnåtts. 
 
Ekonomi 
Ekonomiperspektivet med budgetföljsam-
het inom kommunstyrelsens verksamhet 

uppfylls inte. Nyckelfaktorn att begränsa 
kostnadsutvecklingen hålls för helheten, 
men inte inom alla verksamheter. 
 
Medarbetare 
Total sjukfrånvaro når fortfarande inte mål-
talet på mindre än 5,5 %. Däremot har sjuk-
talet förbättrats väsentligt efter ett medvetet 
arbete för att minska sjukskrivningarna.  
 
INVESTERINGAR 
 

Budget Redovisat Utfall 
Budget 2 755 2 057 698 
Ombudg   79 71 8 
Summa 2 834 2 128 706 
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BILAGA 2 BARN OCH UTBILDNINGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

57 
 

 
 
REDOVISAT HELÅR  
 2019 2018 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

18 254 
-190 704 
-172 450 

-2 518 
-174 968 

18 741 
-188 898 
-170 157 

-2 249 
-172 406 

 
UTFALL HELÅR FÖR KS BOU:S  
ANSVARSOMRÅDE 2019 
 
Redovisning 
Budgeterade nettoramar 
Skillnad 

172 450 
174 887 
- 2 437 

 
UTSKOTTETS UPPGIFTER 
Barn och utbildningsutskottet fullgör kom-
munens skyldigheter enligt skollagen och 
skolformsförordningarna.  
 
Utskottet ansvarar för:  
• Förskola och pedagogisk omsorg 
• Grundskola inkl fritidshem 
• Särskola 
• Lärcentrum (gy-utb, SFI, vux.utb) 
• BOU Kultur (musikskola) 
 
 
UTSKOTTETS RESULTAT 
 

UTFALL FÖR HELÅRET 2019 
  Budget Utfall Diff 
Förskola 42 383 42 655 272 
Grundskola 90 571 88 102 - 2 469 
Särskola 4 600 4 801 201 
Lärcentrum 35 630 35 213 -417 
BOU Kultur 1 703 1 679 -24 
 174 887 172 450 - 2 437 

 
Förskolan 
Under året har en tredje förskolechef rekry-
terats som började sin tjänst i slutet av juni 
2019.  
 
 

 
 

 
Från och med juli 2019 har lagändring 
skett, som innebär att chef i förskolan be-
nämns rektor. 
 
Förskoleverksamheten gör ett underskott 
mot budget på 272 tkr, vilket är betydligt 
lägre än prognos vid delårsbokslutet. Detta 
förklaras främst av återhållsamhet samt av 
översyn av scheman och bemanning. Under 
året har förskoleverksamheten haft högt 
tryck med ökat antal inskrivna barn. 
 
Grundskolan 
Under perioden har utvecklingsprojektet 
”Samverkan för bästa skola” avslutats, och 
slutrapport sammanställts. 
  
Grundskoleverksamheten redovisar ett 
överskott på ca 2,5 mkr. Detta förklaras 
främst av lägre kostnader för skolskjuts 
med 1,1 mkr och interkommunal ersättning 
med 600 tkr. Utöver detta är kostnader för 
kompetensutveckling lägre än budgeterat 
till följd av deltagandet i ”Samverkan för 
bästa skola”. Ytterligare en förklaring är att 
statsbidrag har använts effektivt under året. 
 
Särskolan 
Under höstterminen 2020 utökades särsko-
lan så att den omfattar samtliga stadier, 
samt att träningsskola startats upp på Jen-
ningsskolan.  
 
Särskolan redovisar ett underskott med 201 
tkr, vilket är marginellt lägre än prognos 
vid delårsbokslut. Underskottet förklaras av 
att träningsskola startats upp på Jennings-
skolan under höstterminen 2019. 

KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETER INOM BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTETS 
ANSVARSOMRÅDE 

 
  Ordförande:   Mimmi Norgren Hansson 
  Sektorchef:    Carin Elofsson 
                                    

Mimmi Norgren Hansson 
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Lärcentrum 
På Lärcentrum konstateras en kraftigt ökad 
volym gällande genomförd vuxenutbildning 
med en ökning på 60 % av betygssatta kur-
ser inom gymnasial vuxenutbildning. Den 
största volymökningen har skett inom yr-
kesvuxutbildningar. Intäkter från statsbi-
drag och projektmedel har också ökat under 
2019 jämfört med tidigare år och prelimi-
nära beräkningar visar på en total summa 
för statsbidrag och andra projektmedel på 
1,9 miljoner. 
 
Under 2019 infördes utbildningsplikten 
som innebär att kommunerna är skyldiga att 
erbjuda deltagare i etableringen med kort 
utbildningsbakgrund studier inom vuxenut-
bildningen som kombineras med SFI. Lär-
centrum har med anledning av detta inrättat 
ett så kallat Arbetsmarknadsspår för kortut-
bildade där studier på SFI kombineras med 
andra kurser samt praktik. Finansieringen 
har möjliggjorts via medel från Länsstyrel-
sen. 
 
På grund av minskat elevunderlag avveck-
lades den gymnasiala delen av Lärcentrum 
som bestod av Språkintroduktion och Indi-
viduellt alternativ. 
 
Överskottet gentemot budget beror dels på 
avvecklingen av introduktionsprogrammen 
och dels på ökade intäkter. 
 
En annan faktor som påverkat att Barn- och 
utbildningssektorns resultat avviker mot 
prognosen vid halvåret är att kostnaden för 
interkommunal ersättning blev 900 tkr lägre 
än prognosticerat.  
 
Musikskolan 
En verksamhetsplan har tagits fram och 
beslutats av kommunstyrelsen under året. 
På grund av pensionsavgång har ny musik-
ledare har anställts under perioden. 
 
Musikskolan redovisar ett överskott med 24 
tkr, vilket får betraktas som ett nollresultat. 
 
 

 
 
 
FRAMTID 
 
Förskolan 
Förskolan står fortsatt inför högre volymer 
med fler inskrivna barn. Vi kan också se att 
antalet barn med särskilda svårigheter ökar, 
vilket medför behov av förstärkningar och 
extra resurser. 
 
Under 2020 sker inflyttning i den nya för-
skolan i Robertsfors. Den osäkerhet som 
finns här handlar till största delen om hur 
måltider ska lösas. En plan för flytt tas fram 
och planerad öppning är i augusti 2020. 
 
Under 2020 är ombyggnation av förskolan 
Fågelboet i Ånäset tänkt att ske. Offerter tas 
in och igångsättningsbeslut måste beslutas 
politiskt. 
 
För förskoleverksamheten handlar det även 
om att säkra kompetensförsörjning, andelen 
förskollärare är fortsatt för låg medan ande-
len personal som saknar utbildning för ar-
bete med barn är fortsatt hög. 
 
En dom i förvaltningsrätten fastslog att blö-
jor ska tillhandahållas av förskolan. Sveri-
ges Kommuner och Regioner (SKR) råder 
dock kommunerna att avvakta med att 
ändra sina nuvarande rutiner endast mot 
bakgrund av denna dom. Om detta blir ak-
tuellt medför det en stor kostnadsökning. 
 
Grundskolan 
För grundskoleverksamheten innebär kom-
mande år behov av fortsatt återhållsamhet 
och noggrann ekonomisk uppföljning. 
 
Under 2020 bör också digitaliseringsstra-
tegi/-plan fastställas. Här ingår att beakta de 
krav och behov som uppstår i och med att 
de nationella proven börjar göras digitalt 
och är tänkta att vara fullt ut digitaliserade 
år 2024. Infrastrukturen får betraktas som 
god. Delar som måste ses över/införskaffas 
är system för överföring av användardata 
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(IdP) samt säker inloggning (identitetsfede-
ration) krävs. För hantering av provdata och 
elevinformation krävs också tvåfaktorsau-
tentisering för skolpersonal. 
 
Barnkonventionen blir en del av svensk lag 
från den 1 januari 2020. Utgångspunkten är 
att lagstiftarna ska ha tagit hänsyn till barn-
konventionen i utformningen av skollagen. 
Frågor kan ändock uppkomma, till exempel 
om hur man ska tillämpa bestämmelserna. 
 
När det gäller statsbidrag så är trenden att 
det går från strikt riktade till mer generella 
statsbidrag för utveckling/förstärkning av 
skolan. 
 
Inför 2020 finns också ett behov av att se 
över skolstruktur och skolområden, både ur 
kvalitetssynpunkt och utifrån effektivitet 
och lokalernas/fastigheternas beskaffenhet 
och möjlighet att möta de behov som finns. 
 
Lärcentrum 
Några ytterligare volymökningar är inte att 
vänta på Lärcentrum då det inte finns per-
sonell kapacitet att hantera större volymer 
av gymnasial vuxenutbildning. Då motta-
gande av nyanlända förväntas ligga på 
samma nivå som 2019 bedöms volymen på 
SFI vara oförändrad eller minska något. 
 
Arbetet med kombinera svenska för invand-
rare med andra utbildningar inom kommu-
nal vuxenutbildning fortsätter att vara ett 
prioriterat område. 
 
Under 2020 kommer lokaler för mottagande 
och sändning av fjärrundervisning att tas i 
bruk. Detta har finansierats av statsbidrag. 
 
Förändringar i de nationella bestämmelser-
na avseende vuxenutbildning har aviserats 
av regeringen som innebär en större grad av 
finansiering av gymnasiala yrkesvuxutbild-
ningar av staten, ändrat betygssystem 
 
Anpassning av organisationen till att gym-
nasiala utbildningen inte längre bedrivs på 
Lärcentrum fortsätter under första delen av 

2020 och beräknas vara full genomförd i 
juli 2020. 
 
Byggnaden som inhyser Lärcentrums verk-
samhet har omfattande behov av översyn då 
taket läcker på flera ställen och golvet svik-
tar. 
 
Musikskolan 
Musikskolan har att ta hänsyn till ett beslut 
från Skolinspektionen avseende möjlighet-
en för elever att gå ifrån på lektionstid för 
undervisning i den frivilliga musik-
/kulturskolan. Här krävs dialog och nära 
samverkan med grundskoleverksamheten.   
 
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. Nedanstående är 
hämtat från officiell statistik på Skolverkets 
hemsida (föregående läsår 17/18 inom pa-
rentes): 
- genomsnittligt meritvärde för 17 ämnen 

241,9 (228,2) 
- andelen elever behöriga till gymnasiet 

är ∼ 100%, vilket innebär att det är färre 
än fem stycken som ej nått behörighet. 

 
Målsättningen med 55% av elever inskrivna 
i musikskolan förväntas inte uppnås fullt ut 
utan stannar på ca 45-50%. 
 
Ekonomi 
 
Medarbetare 
När det gäller sjukfrånvaro ser vi en positiv 
trend inom hela BOU:s verksamhetsom-
råde. För BOU totalt ligger sjukfrånvaron 
på 5,82% mot 6,58% 2018 och 8,24% un-
der 2017. Dock är det fortsatt variationer 
mellan olika verksamheter, där förskola och 
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framförallt fritidsverksamheten ligger högt. 
Sjukfrånvaron i grundskola/särskola ligger 
på 4,1% om fritidshemsverksamheten ex-
kluderas. 
 

 
BOU stab (adm/chef/FC):    0,69% 
Elevhälsa:    1,04% 
Förskola, dagbarnvårdare, resursteam:     7,57% 
Grundskola F-9 inkl särskolan o fritids:    5,60% 
Musikskola     0,81% 
Lärcentrum    3,10%    
 
 
INVESTERINGAR 
 

 Budget Utfall Avvikelse 
Klumpanslag 
Ett-till-Ett 
Ombudgetering 

1200 
800 
300 

923 
799 

23 

277 
1 

277 
 
Av klumpanslaget på totalt 1 200 tkr har 
investeringar för 923 tkr genomförts. 
Största delen av dessa medel har gått till 
lokalanpassningar och inventarier som för-
bättrat arbetsmiljön. Investeringar i utemil-
jön i Åkullsjön med ett staket runt skolom-
rådet samt investeringar i inventaroer för 
fröskolan Fågelboet (fd Apotekaren)  har 
inte kunnat genomföras som planerat uti-
från att SHBK inte kunnat genomföra åt-
gärder enligt planering. För dessa investe-
ringar äskas ombudgetering för 2020. 
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KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETER INOM SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTETS 
ANSVARSOMRÅDE 
 
 
REDOVISAT HELÅR  
 2019 2018 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

94 778 
-111 158 
-16 380 
-13 880 
-30 260 

95 495 
-113 623 
-18 128 
-13 859 
-31 987 

 
 
UTFALL FÖR HELÅRET 

 
Därav vatten- och avloppsverksamhet, 
VA 
 
REDOVISAT HELÅR  
 2019 2018 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

15 550 
-14 860 

690 
-2 005 
-1 315 

15 769 
-13 339 

2 430 
-2 242 

188 
 
UTFALL FÖR HELÅRET FÖR VA 

 
 
UTSKOTTETS UPPGIFTER 
Samhällsbyggnadskontoret har till uppgift 
att vara kommunens samordnande och 
verkställande organ avseende: 
 

• Förvaltning och uthyrning av 
kommunens fastigheter 

• Kommunens bilpool 

• Kommunens 
husbyggnadsverksamhet 

• Förvaltning av kommunens gator 
och vägar, anläggningar för vatten 
och avlopp, renhållnings-
verksamheten, parker. 

• Kommunens anläggningsbyggande 
• Kommunens lokalvård 
• Kommunens måltidsverksamhet 
• Kommunens tillsyn för miljö, 

hälsoskydd och livsmedel 
• Kommunens tillsyn för plan- och 

byggärenden 
• Kollektivtrafik och färdtjänst 
 
• Kommunens räddningstjänst ligger 

from 2019 ej längre under 
Samhällsbyggnadsutskottet. 
(Gemensam nämnd med Umeå o 
Vindeln from 2018-01-01) 

 
 
UTSKOTTETS RESULTAT 
 

UTFALL FÖR HELÅRET 2019 
  Budget Utfall Diff 
Administration -1 976 -1 909 67 
Bilpool 0 -19 -19 
GVARP -6 504 -8 053 -1 549 
Fastighet 21 018 20 056 -962 
Miljö o Bygg -3 535 -2 977 558 
Måltid -13 640 -13 960 -320 
Lokalvård 0 -205 -205 
Kollektivtrafik -6 346 -6 647 -301 
Färdtjänst -2 391 -2 666 -275 
Totalt SHB -13 374 -16 380 -3 006 

 
 
 
 

 
Ordförande:    Carl-Johan Pettersson 
Sektorchef:     Wolf Fischer 
 

BUDGETUTFALL HELÅR 2019 
Redovisning 
Budgeterade  nettoramar 
Skillnad 

-16380 
-13 374 
-3 006 

BUDGETUTFALL HELÅR 2019 
Redovisning 
Budgeterad nettoram 
Skillnad 

-1 315 
-307 

-1 008 
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SHB totalt 
Totalt visar SHB ett underskott på drygt 3 
miljoner kr, varav GVARP och Fastighet 
tillsammans står för ca 2,5 miljoner. 
Endast Miljö o Bygg samt Administration 
visar ett överskott för 2019. 
 
Administration 
Högre ersättning från ROBO än budgeterat 
då fastighetschef fortsatt sköter drift och 
underhåll för stiftelsens fastigheter, 
överskott på 67 tkr. 
 
Bilpool 
Underskott 19 tkr, pga lägre nyttjande än 
budgeterat. Under 2020 ligger äskande att 
köpa nya fordon så att vi i samband med 
att avtalsperiod löper ut på poolfordon 
ersätter med kommunägda bilar. Tanken är 
att fortsatt i samband med avtalsperioders 
slut ersätta med egenägda bilar förutsatt att 
äskanden kommande år beviljas. 
Nya bilar kommer under 2020 och dessa 
av typen SUV eller fordon likvärdigt 
utrustade med 4x4 för att bredda 
möjligheten att boka bil med bra 
framkomlighet vid dåligt väglag alt sämre 
vägar. 
 
GVARP 
Under andra halvan av 2019 har GVA stått 
för utmaningar såsom flertalet 
förelägganden inom tidigare icke slutförda 
miljörevisioner. Med detta vill jag säga att 
stort fokus har lagts för att undvika viten.  
Med dessa miljörevisioner så har det även 
uppmärksammats att Robertsfors 
reningsverk är för litet och att vi i 
dagsläget producerar för mycket slam än 
vad vi varken har tillstånd för eller vad 
verket klarar av.  
 
Ett av de större projekten som har arbetats 
med är projektering av ny 
vattenförsörjning i Kålaboda. Detta projekt 
är komplicerat då en privat markägare äger 
marken där bra grundvatten finns. Detta 
medför att rätt typ av avtal ska upprättas 
samt så krävs dialoger med myndigheter.  

GVA har hunnit med några planerade 
åtgärder såsom ventilbyten och ett större 
renoveringsarbete av en avloppsledning i 
Bygdeå. GVA har även haft en del akuta 
vattenläckor samt utfört interna oplanerade 
jobb som krävt ganska stora arbetsinsatser. 
Inom personaldelen så är det fortfarande 
föräldraledighet och tjänstledighet som gör 
att GVA ”haltar”. Under första halvan av 
2019 hade GVA en relativt stor 
personalomsättning, detta har tyvärr 
medfört att mycket erfarenhet och kunskap 
förlorats. 
 
En annan stor utmaning är även den nya 
sopkärlshantering med matavfallskärl som 
ska planeras ställas ut/ tas igen. Denna 
kärlutrullning är startad och från 1/3-20 går 
detta igång och de bruna kärlen tas i bruk. 
 
I nuläge diskuteras vatten och 
vattendistribution i kommunen då vi i 
södra kommundelen har bekymmer med 
leverans till abonnenter, framförallt under 
varma torra sommarmånader. 
Detta påverkar ställningstagande gällande 
exploatering mm, politisk riktning behövs 
så att bygginspektörer kan agera utifrån 
given riktning gällande vatten och avlopp.  
 
Skattefinansierade verksamheter 
Vintern har varit väldigt växlande när det 
gäller väder, vilket har inneburit väldigt 
många akuta åtgärder för att säkra 
tillgänglighet för allmänheten på 
kommunens gator. I början av 2019 var det 
mer eller mindre två vintrar, snön töade 
bort men sedan kom en ny snöperiod. I 
slutet av året var det stora problem med 
halka och man fick sanda var och varannan 
dag. Snöröjning/halkbekämpning står för 
en stor del av underskottet för GVARP. 
Nästan 700 tkr dyrare än budgeterat och 
jmf med 2017 och 2018. El och material 
till vägbelysning, samt personalkostnad 
och reparationer för parkskötsel bidrar 
också till underskottet. 
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Affärsmässiga verksamheter 
VA-verksamhet 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
93,4% 92,3% 92,7% 101,8% 101,2% 92,2% 

Täckningsgrad VA-verksamhet 
Trots en höjning av VA-taxan from 
sommaren 2019, visar VA-verksamheten 
inklusive kapital- och OH-kostnader ett 
underskott på drygt 1,3 miljoner kr. 
Vattenläckor och andra akuta åtgärder har 
lett till höga kostnader för bla personal, 
material och entreprenader. Kostnader för 
el till våra vatten- och avloppsverk är 
också högre än budgeterat. 
 
Renhållning 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
126% 123,7% 112,7% 99,1% 103,1% 120,8% 

Täckningsgrad Renhållningsverksamhet 
 
Renhållningsverksamheten inklusive 
kapital- och OH-kostnader gör ett 
överskott på drygt 1 miljon kr 2019. Detta 
beror på högre intäkter från konsumtions-
avgifter, lägre kostnad för personal och 
köp av verksamhet, ingen kostnad för 
krossning av träavfall, samt höga interna 
intäkter till Fagerliden.  
 
Slamtömning 
Ett underskott på ca 90 tkr för 2019. Högre 
kostnader för både entreprenör och 
nyttjande av kommunens spolbil täcks inte 
helt av slamtömningsavgifterna. 
 
Fastighet 
Fortsatt problematik med vattenskador i 
kommunala fastigheter under året, i allra 
högsta grad bidragande till underskott då 
flertalet budgetar för entreprenader i olika 
form överstigits, dessa budgetrader måste 
justeras så budget ligger i nivå med den 
verklighet våra fastigheter befinner sig i. 
En del kostnader för arbeten utförda 2017-
2018 har belastat 2019 pga att leverantörer 
skickat fakturor långt efter avslutade jobb.  
Kostnader för el/fjärrvärme är också 
mycket högre än tidigare år gällande vissa 
fastigheter, beror bla på ökad förbrukning i 

samband med byggnationer såsom 
takbyten och inkoppling av nya förskolan 
Robertsfors. Höga kostnader för 
takskottning /snöröjning och 
halkbekämpning pga den snörika vintern 
bidrar också till underskottet för Fastighet. 
Fastighetsskötarna har fått utbildning så att 
all takskottning kan utföras i egen regi från 
2020 därav kommer kostnaden att bli 
mycket lägre än tidigare år. 
 
De stora problemen med vattenskador har 
lett till att man fått lägga mycket tid på 
akuta åtgärder i fastigheterna, vilket 
belastat både entreprenörer och den egna 
personalen. Konsekvensen av det blir att 
mycket av underhållet inte kunnat utföras 
under 2019.  
 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
53 56 52 50 51 49 15 
Fastighetsunderhåll kr/kvm 
 
Ett samarbete med alla verksamhetschefer 
är påbörjat så vi får ett bättre samarbete än 
tidigare år så all information når rätta 
personer och ingen blir glömd. 
Vi har haft ett uppstartsmöte januari 2020 
om hur vi ska jobba effektivare och bli 
bättre på att planera in jobben. 
 
Miljö & Bygg 
Vårt uppdrag är att fullgöra uppgifter inom 
plan- och byggnadsväsendet samt 
myndighetsutövning inom plan- och 
bygglagens och miljöbalkens områden. Vi 
handlägger även ärenden gällande lokala 
trafikföreskrifter såsom avstängning av 
gator, hastighetsbegränsningar inom 
tätbebyggt område och transportdispenser. 
 
I mars anställdes en ny byggnadsinspektör. 
 
Under 2019 har 275 ärenden behandlats på 
byggkontoret. Det är ansökningar om 
bygglov, bygganmälningar, remisser, 
detaljplaner, strandskyddsdispenser m m. 
Handlägger i dagsläget sju detaljplaner 
som befinner sig i olika skeden i 
planprocessen. 
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Vi har en intäkt för bygglovavgifter på 
drygt 642 tkr, vilket är 178 tkr mer än 
budgeterat. 
 
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. 
 
Utbildning gällande exploateringsavtal är 
utförd under året. 
 
Projektet Norrbotniabanans noder 
avslutades under första halvåret. Mycket 
arbete har lagts ner på slutkonferensen i 
Spiran samt slutredovisningen av projektet. 
 
Samarbete med brandförsvaret i 
Umeåregionen tillsammans med sotarna, 
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. 
 
Deltagit i MätKart19 i Skellefteå och fick 
mycket matnyttig information om GIS och 
kartor samt samverkan mellan kommuner. 
 
Deltagit i projektet Placemaking in the 
Nordics för att få kunskap om hur man 
planerar för attraktiva och säkra platser. 
Robertsfors kommun har deltagit med det 
blivande resecentrumområdet. 

Vi har deltagit i Samhällsbyggnadsdagarna 
i Lycksele som arrangerades av Region 
Västerbotten med fokus på planering, 
byggande, kollektivtrafik och 
trafikinfrastruktur. 
 
Vi har flygfotograferat kustlinjen som ett 
led i tillsynsansvaret för strandskyddet. 
 
Kostnaden för bostadsanpassning blev 
lägre än budgeterat, ca 772 tkr (86%). 
Behovet av åtgärder varierar kraftigt 
mellan olika år, ett snitt på 945 tkr åren 
2015-2017 men 2018 endast 549 tkr. 
 
Miljökontoret har varit lägre bemannat 
under hösten 2019 pga tjänstledighet och 
vakans som man valt att ej tillsätta. 
 
Under 2019 har 727 ärenden behandlats på 
miljökontoret. Det är olika typer av 
anmälningar, ansökningar, remisser, 
samråd, klagomål med mera.  
 
Miljökontoret har samarbete med 
kranskommunerna dels via regelbundna 
träffar men även olika typer av projekt. De 
projekt som miljökontoret har deltagit i är 
framtagande av en ny behovsutredning 
samt taxa enligt SKR:s modell samt rutiner 
för kontroll av oljeavskiljare. 
 
Under 2020 trädde en ny vägledning för 
enskilda avlopp i kraft och detta har 
inneburit en hel del arbete under 2019, 
bland annat framtagande av nya rutiner och 
bedömningsgrunder. Detta har gjorts i 
samarbete med Umeå, Skellefteå och 
Nordmalings kommun samt med 
Länsstyrelsen. 
 
Ca 117 st fastigheter inventerades under 
2019 runt Klintsjön och Granån. 
 
Det har varit mycket arbete kring de 
kommunala avloppsreningsverken. 
 
Miljökontoret har haft många omfattande 
nedskräpning-/skrotbilsärenden, vilka har 
tagit mycket tid från den planerade 
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tillsynen. Många av ärende är fortfarande 
pågående. 
 
En ny tobakslag har trätt i kraft vilket har 
genererat en hel del arbete med taxor, 
delegationsordningar, information och 
tillståndsprövningar. 
 
Deltagit i länsträffar livsmedel, 
tobak/alkoholkonferens, utbildning GDPR 
för alkohol- och tobakshandläggare. 
 
Måltidsverksamhet 
2019 har utmanat kökens och 
verksamhetens budget, idogt arbete med att 
bespara och landa en budget i balans för 
2020, budget presenterad och är i balans 
trots höga livsmedelskostnader och 
fördyring av transport i och med nytt avtal. 
 
Köken arbetar med inköp och rutiner för 
detta, allt för att skapa ett billigare val av 
livsmedel och att avtal används fullt ut. 
Vidare arbetar måltidsverksamheten med 
matsvinn och recept för att inte tillaga mer 
mat än vad som behövs, allt för att slippa 
kasta mat i onödan, detta påverkar också 
kostnader. Åtgärderna har gett resultat 
under 2019, underskottet landar på 320 tkr 
vilket är betydligt lägre än det befarade 
underskottet på drygt 1 mkr från delår 
2019. 
Dialog med andra sektorer/verksamheter är 
påbörjad och kommer fortsätta under 2020 
för att se över möjligheter att distribuera 
mat till alla på ett kostnadseffektivt sätt 
som minimerar transport mm. 
 
Ytterligare en köksutredning är under 
utförande i samband med nytt kök till 
Jenningskolan, kopplat mot nya förskolan. 
I denna undersökning ser man över de 
alternativ som finns för att 
kommunövergripande skapa det bästa 
möjliga för verksamheterna, där alla 
kostnader är med i beräkning.  
Chef för enheten är tjänstledig under första 
halvåret av 2020, tillförordnad personal 
finns för tillfället i väntan på besked från 
tjänstledig. 

Lokalvård 
Lokalvården presenterade en höjning av 
timtaxan från 272 kr/timme till 302 
kr/timme men höjningen av timtaxan blev 
inte godkänd och kvarstår på 2018 års 
timtaxanivå. Lokalvårdens uppdrag 
kvarstår oförändrat från tidigare år men 
förbrukningsmaterial och löner blir dyrare.  
 
Lokalvården har ingen ersättning för de 
resor vi gör till och från varje objekt. 
Verksamheten bedriver lokalvård i 
kommunens fastigheter i Åkullsjön, 
Överklinten, Robertsfors, Ånäset, Bygdeå 
och Djäkneboda och under en vecka har 
lokalvården resor till och från objekt 
motsvarande 48 timmar. Personalens 
schema är väl planerade och personalen 
äter lunch på objektet istället för att åka till 
och från en egen personalmatsal för att 
undvika onödiga resor. Lokalvårdens 
personal har olika stationeringsplatser så 
där det är möjligt som t.ex. Nybyskolan i 
Ånäset börjar och slutar medarbetaren på 
skolan för att undvika onödiga resor. 
 
Verksamheterna har en stående debitering 
för förbrukningsmaterial som t.ex. 
pappershanddukar, toalettpapper, soppåsar, 
tvål m.m. till följande kostnad: 
Skola/Förskola: 8,40 kr/m2 och år 
Särskilda boende: 8,40 kr/m2 och år 
Kontorslandskap: 4,20 kr/m2 och år 
Det belopp som verksamheterna debiteras 
för förbrukningsmaterial motsvarar inte 
den faktiska kostnaden för den mängd 
förbrukningsmaterial som verksamheterna 
förbrukar. 2019 fick lokalvården köpa 
förbrukningsmaterial till objekten för totalt 
100 tkr mer än vad verksamheterna betalar.  

  
Lokalvården hade en sjukfrånvaro på 10 % 
under 2019, varav en medarbetare var 
sjukskriven heltid under hela året. Det 
medför att lokalvården går över budget på 
sjuklön. 
Verksamheten fortsätter att jobba väldigt 
aktivt med bl.a. att utbilda 
hälsoinspiratörer, genomför 
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arbetsmiljöförbättringar och andra åtgärder 
för att sjuktalet ska förbättras. 
 
Kollektivtrafik 
Bidrag till Länstrafiken för kollektivtrafik 
var för 2019 ca 200 tkr högre än 
budgetram för verksamheten. Dessutom 
var kostnaderna för städning av 
bussväntrum i Sikeå, reparationer och 
snöröjning av busskurer/hållplatser dyrare 
än budgeterat. 
 
Färdtjänst 
Fortsatt underskott för verksamheten men 
kostnaderna 2019 var lägre än 2018, vilket 
är positivt. Det är främst kostnaden för 
färdtjänst som minskat, medan kostnaden 
för riksfärdtjänst ligger ungefär på samma 
nivå som 2018. 
 
PERSONALKOSTNADER 
Totalt för SHB ligger personalkostnaderna 
2019 strax under budget, dock med stora 
variationer mellan verksamheterna. 
 

Budget Förbrukat, kr Förbrukat, % Avv. 
37 067 36 951 99,7% 116 

 
SHB har under 2019 och under Q1 2020 
haft en del personalomsättning då 
miljöinspektör och trafiksamordnare slutat 
och administratör samt chef för 
måltidsverksamheten sökt och fått beviljad 
tjänstledighet. GVA-chef har slutat under 
2019, fortsatt rekryteringsarbete följer 
under Q1 2020 för att fylla den vakansen. 
 
FRAMTID 
Fortsatt arbete under 2020 med  
arbetsberedningar och riskanalyser för 
verksamheternas olika uppgifter. 
 
GVARP: 
Den nya sopkärlshanteringen med separata 
matavfallskärl körs skarpt from 1/3-20.  
Fortsatt diskussion kring vatten och 
vattendistribution i kommunen då vi i 
södra kommundelen har bekymmer med 
leverans till abonnenter, framförallt under 
varma torra sommarmånader. 

Detta påverkar ställningstagande gällande 
exploatering mm, politisk riktning behövs 
så att bygginspektörer kan agera utifrån 
given riktning gällande vatten och avlopp.  
 
Stora insatser krävs kring våra vatten- och 
avloppsledningsnät, behoven är stora och 
det är viktigt att göra en mer långsiktig 
plan kring investering och underhåll. Våra 
reningsverk är också i behov av åtgärder. 
 
Fastighet: 
Försäljning av Skogsgläntan och 
Lillbergets förskola sker under 2020, 
process startad. Fortsatt utredning och 
framtagande av plan gällande försäljning 
av Flarkens skola och Tullgården, här är 
det viktigt att byalag/byaföreningar får 
information och får chansen att göra sin 
röst hörd innan försäljningsprocess startas.  
 
Fortsatt arbete med de stora byggprojekten 
Apotekaren och nya förskolan. Nytt 
tillagningskök i angränsning till förskolan 
på Jennings utreds fortfarande och kök i 
kommunen utreds övergripande. 
Ambulansgaraget påbörjat januari 2020, 
planerad färdigställning i april. Fortsatt 
utredning gällande badhuset som är ett av 
våra stora problem, måste göra åtgärder 
under hela 2020, i detta nu utreds och 
renoveras herrarnas omklädning och 
duschutrymme efter vattenskada, 
återkommande skada som tidigare lagats 
provisoriskt. 
Kartläggning av brand och säkerhet i och 
på våra fastigheter är inledd och detta 
arbete kommer fortsätta under hela 2020. 
 
Efter politiskt beslut har flertalet äskade 
investeringar skjutits på framtid. 
 
Budgeten måste ses över gällande Bygg, 
Målning, Golv och VVS samt 
elentreprenader, rimmar inte med 
verkligheten när vattenskador ökar i antal. 
Bristande underhåll i fastigheter överlag 
skapar problematik och kostnader som 
överraskar oss i allt jämnare takt, detta 
beror mycket på att man tidigare bara 
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utfört de mest akuta lösningar på väldigt 
många ärenden utan att utreda helheten. 
Sällan eller aldrig får vi hjälp från 
försäkringsbolag då det visar sig att det är 
gamla icke fullständigt åtgärdade skador 
som ligger i grund till fortsatta skador i 
våra fastigheter. 
Ventilationer i många fastigheter är väldigt 
gamla och har för dålig kapacitet för de 
flesta verksamheter t.ex. skolor, 
äldreboenden samt förskolor, detta p.g.a. 
att det är fler i lokalerna än det var för 5-10 
år sedan, tillkommande avdelningar osv. 
 
Lokalvården: 
Lokalvården behöver få intäkt för de resor 
i arbetet som vi gör till och från objekten 
motsvarande 48 timmar/vecka. 
Debiteringen gällande 
förbrukningsmaterial för verksamheterna 
måste justeras till en kostnad som 
överensstämmer med den faktiska mängd 
förbrukningsmaterial som verksamheterna 
använder. 2019 använde samtliga 
verksamheter mer förbrukningsmaterial än 
vad de debiterades, motsvarande 100 tkr. 
Lokalvårdens timtaxa kvarstår på 2018 års 
timtaxanivå. Uppdraget som verksamheten 
har är oförändrat och kostnaden gällande 
förbrukningsmaterial och löner höjs men 
verksamhetens timtaxa är oförändrad. 
Lokalvården står inom de närmaste åren 
för en stor rekryteringsprocess eftersom 
2020 är flertalet av medarbetarna 60 år 
eller äldre. 
Lokalvården fortsätter att jobba aktivt med 
att förbättra sjuktalen bl.a. genom att 
utbilda hälsoinspiratörer. 
Lokalvårdens verksamhet förändras 
om/när andra verksamheter förändras 
genom t.ex. nybyggnationen av centrala 
förskolan i Robertsfors samt 
ombyggnationen av förskolan Fågelboet.  
 
Måltidsverksamhet: 
Fortsatta åtgärder kring inköp och rutiner, 
matsvinn och recept för att hålla nere 
livsmedelskostnaderna.  
Dialog med andra sektorer/verksamheter är 
påbörjad och kommer fortsätta under 2020 

för att se över möjligheter att distribuera 
mat till alla på ett kostnadseffektivt sätt 
som minimerar transport mm. 
 
Ytterligare en köksutredning är under 
utförande i samband med nytt kök till 
Jenningskolan, kopplat mot nya förskolan. 
I denna undersökning ser man över de 
alternativ som finns för att 
kommunövergripande skapa det bästa 
möjliga för verksamheterna, där alla 
kostnader är med i beräkning.  
 
 
 
 
MÅLUPPFYLLELSE 
 
Medborgare/Kund 
Attraktiv kommun med hög livskvalitet 
Sektorn arbetar framåt med att leverera 
god service till våra kunder och 
medborgare, högt fokus på att korta 
ledtider i ärendehantering och återkoppling 
till kund/medborgare. 
Arbetar ständigt med att bli effektivare och 
bättre på kommunicering i rätt led. 
Försöker i största möjliga mån vara 
anträffbara för kommunens innevånare och 
vara behjälplig efter förmåga i våra 
enheter, tror på snabb återkoppling och 
god kommunikation. 
Har under året upplevt en hel del 
problematik och skador (vatten)  
i våra fastigheter som givetvis påverkar 
kunder negativt då detta påverkar deras 
dagliga drift, gott samarbete med 
entreprenörer hjälper i dessa lägen, lika så 
gällande gva. Och ett arbete med att 
förbättra hur och varför vi kommunicerar. 
Flertalet planerade insatser har utförts 
under året och ytterst få planerade 
investeringar gällande fastighet är skjutna 
framåt, dock efter politiskt beslut så 
kommer det under 2020  utföras väldigt få 
åtgärder i sektorn då investeringar skjutits 
framåt i tid. 
Hälsoplan framtagen och antagen under 
tidiga 2020. 
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Hållbarutveckling & tillväxt 
Totalt 22 st oplanerade avbrott VA under 
2019.         
 
Ekonomi 
 
Medarbetare 
Under 2019 har vi haft en del personal-
omsättning och ett par tjänstledigheter, 
vakant plats för GVA-chef och 
Måltidschef är tjänstledig under första 
halvåret 2020. Samhällsbyggnadschef 
slutar 30/4-20, tillförordnad chef träder i 
kraft 10/2-20. 
 
Sjukfrånvaro totalt för SHB 2019 landar på 
6,1% vilket är i nivå med kommunen 
totalt. Det är dock stora variationer mellan 
verksamheterna, från drygt 2% till 10%. 
2018 låg sjukfrånvaron totalt för SHB på 
drygt 6,5%, alla verksamheter förutom 
lokalvården har lägre sjukfrånvaro än 
2018. 
 
 
INVESTERINGAR 
Under 2019 utfördes hög andel av äskade 
investeringar och bara fåtalet har skjutits 
på framtiden. 
Efter politiskt beslut att skjuta 
investeringar framåt kommer ytterst få 
äskade investeringar utföras i sektorn 
under 2020. 
 

 Budget Utfall Avvikelse 
Ny förskola 
Omb förskola  
Övr invest 
Totalt SHB 

45 325 
7 653 

22 665 
75 643 

32 729 
1 510 
9 024 

43 263 

12 596 
6 143 

13 641 
32 380 

 
 
Takbyten på Bygdeå skola Mellanstadiet 
och Tundalsskolan är gjorda under 2019. 
Invändig renovering Bygdeå skola 
Lågstadiet är påbörjad, man har även 
jobbat med belysning och styr- och 
övervakning i skolor samt utredning av 
badhuset. Asfaltering Fyrklövern och 
ombyggnation brandstation i Ånäset blev 
dyrare än beräknat pga tilläggsjobb. 
Ventilationsaggregat till Edfastgården är 

beställt, slutförs under 2020. 
Energideklarationer måste göras under 
2020. Taket på restaurangbyggnaden i 
Centrumhuset är i sämre skick än man 
trott, endast provisorisk lösning gjord i 
väntan på utredning och kostnadsberäkning 
av en större investering. 
 
Bygget av nya förskolan i Robertsfors 
fortskrider och ska vara inflyttningsklart 
till höstterminen 2020. Ombyggnation av 
förskolan i Ånäset är också påbörjad.  
 
Bilar är inköpta till fastighet och lokalvård. 

 
Entremattor var en planerad investering 
2019 men då den tilltänkta entremattan inte 
motsvarade förväntningarna avbröts 
investeringen. 
 
Investering i matavfallskärl mm pågår för 
fullt, för att driftsättas from 1/3-20.  
 
Investeringen i huvudvattenledningen är 
slutförd 2019, och investeringsmedel är 
överförda till att investera i nytt rensgaller 
till Robertsfors reningsverk. Där avvaktar 
man politiskt beslut om ytterligare medel 
för att göra komplett inköp inklusive 
montering och inkoppling mot 
övervakningssystem. 
Investering i övervakning av våra vatten- 
och avloppsverk ska slutföras under 2020, 
och ger positiv påverkan på driftskostnader 
då personal kan sköta kontrollen på distans 
vilket minskar resandet och frigör tid till 
andra uppgifter. 
 
I dagsläget transporteras vatten till 
Kålaboda till en kostnad på ca 25 tkr per 
månad. Under 2020 ska man jobba med en 
lösning av vattenförsörjningen till detta 
område, genom investering i Kålaboda 
vattenverk. Filterbyte i Flarkens vattenverk 
är ej gjort då det är ett 70% vattensvinn. 
Genom att installera fjärravlästa mätare 
med läckagedetektion hoppas man kunna 
hitta och åtgärda problemen. Delar av 
avsatta medel har använts för att inhägna 
vattenverket för att undvika vite. 
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Strul med leverantörer har gjort att 
investering i brandlarm till Klinthedens 
vattenverk och inköp av anläggarbussar ej 
kunnat göras under 2019. Fordon till park 
är inköpt, kulvertering av Klockarbäcken 
är påbörjad och entreprenör slutför jobbet 
vinter 2020. 
 
Asfaltering av Inre Ringvägen görs ej i 
nuläget då VA-nätet behöver åtgärdas 
först. Filmning har visat på behov av 
omläggning av rören, investering för detta 
ligger i plan för 2021 och asfaltering i plan 
för 2022. 
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KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS 
ANSVARSOMRÅDE 
  
 
REDOVISAT HELÅR 
 2019 2018 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

26 975 
-203 689 
-176 714 

-1 329 
-178 043 

32 376 
-207 819 
-175 443 

-1 564 
-177 007 

 
 
REDOVISAT HELÅR 
Ensamkommande 
barn 

2019 2018 

Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 

7 608 15 156 
-6 876 -15 016 

732 140 
 
 
UTFALL HELÅR  
 
BUDGETUTFALL HELÅR 2019 
Redovisning 
Budgeterade  nettoramar 
Skillnad 

175 982 
171 788 
- 4 194  

 
 
 
 
 
UTSKOTTETS UPPGIFTER 
 
Insatser barn och familj (IFO) 
Insatser för äldre i ordinärt boende  
Insatser för äldre i särskilt boende 
Insatser för personer med            
    funktionsnedsättning (LSS) 
Ensamkommande flyktingbarn 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UTSKOTTETS RESULTAT 
 

UTFALL FÖR HELÅRET 2019 
  Budget Utfall Diff 
Insatser ordinärt 
boende 40 414 43 676 -3 262 
Insatser särskild 
boende 83 668 85 621 -1 953 
Insatser LSS 31 145 31 395 -250 
Insatser IFO 16 561 16 021 540 
 171 788 176 713 -4 925 

 
Ordinärt boende 
Gör ett totalt underskott mot budget på  
-3 262 tkr. Hemtjänsten i Robertsfors kommun 
har under en lång period haft en volymökning 
av beslutade timmar utan att det budgeterats för 
detta. Det största ökningen skedde under 2016 
Hemtjänsten har därefter haft svårigheter att 
klara budgeten.  
    Den största delen av underskottet står 
hemtjänsten i Robertsfors för. Hemtjänsten i 
Robertsfors har överskridit sin budget med 
12,4%. Under året har de haft en volymökning 
på 3268 beslutade timmar om hemtjänst. Det är 
en volymökning på 13,3%.  
    Hemsjukvården, HSO, står för 700 tkr av 
underskottet inom hemtjänsten. Det beror i 
huvudsak på ökade personalkostnader till följd 
av ökad volym avseende hemsjukvård och 
svårigheter med rekrytering av sommarvikarier 
vilket medfört högre kostnader för sommaravtal 
och bemanningssjuksköterka. Vidare har vi haft 
ökade kostander för tekniska hjälpmedel som 
står för en tredjedel av hemsjukvårdens 
underskott.  
    Hemtjänsten Norra, som består av Ånäset 
och Bygdeå levererar ett resultat som är +-0 
mot budget men då räknas inte kostnaderna 
som ligger under anhörigstöd med. Dessa 

 
Ordförande:                 Mona Andersson 
Socialchef:                  Jhonas Nilsson 
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kostander avser löner till personer som vårdar 
sina anhöriga i hemmet. Anhörigstödet är inte 
budgeterat varför dessa utgifter direkt bidrar till 
underskottet för hemtjänsten. Kostnaden 
belastar hemtjänsten som skulle ha verkställt 
dessa beslut om en anhörig inte tagit på sig 
detta. Dessa utgifter belastar Norra 
hemtjänsteområdet som därmed redovisar ett 
underskott på 530 tkr. Hemtjänsten Norra har 
under året haft en volymminskning i Ånäset.  
 
Särskilt boende 
Totalt underskott på -1 953 tkr vilket är ett 
bättre resultat än tidigare prognostiserat. På 
Lövlundens äldreboende har vi har ett 
underskott på -899 tkr. Detta underskott 
kommer till största del från första halvan av 
2019 då bemanningen på demensavdelningarna 
stärktes upp och en del andra 
arbetsmiljöåtgärder vidtogs. Sedan 
halvårsskiftet har denna trend brutits och det 
totala underskottet för Lövlunden stannade vid 
första halvårets siffror.  
    Även Gläntans korttidsboende har sedan 
halvårsskiftet förhindrat att nya underskott 
uppstått. Redovisar ett underskott på -523 tkr 
vid årets slut vilket är 100 tkr mer än vid 
halvårsskiftet. Detta trots att Gläntan har haft 
en konstant överbeläggning av sina platser 
under året. 
    Nysätragården redovisar ett överskott på 74 
tkr mot budget. Nysätragården har vänt ett 
underskott i juni på 212 tkr till ett överskott vid 
åtets slut.  
    Edfastgården har haft ett stabilt resultat 
under hela året och redovisar ett underskott på 
-224 tkr. 
    Den största bidragande orsaken till det 
redovisade underskottet för Särskilda boenden 
är de kostander vi haft för utskrivningsklara på 
slutenvården som vi inte kunnat ta hem. 
Utgifterna för detta, tillsammans med köp av 
extern vård på Axlagården uppgår till  
-1 168 tkr.  
    Under 2019 har sektorn erhållit 499 tkr i 
statsbidrag som använts till de ökade 
kostanderana för Särskilda boenden. 
 
 
 

Funktionsnedsättning, LSS 
Gör ett underskott mot budget -250 tkr. 
Ökning av insatser enligt LSS är den största 
bidragande orsaken till underskottet.  
 
Individ och familjeomsorg, IFO 
Gör ett överskott på 540 tkr. Ett intensivt arbete 
av både kommunens arbetsmarknadsenhet och 
individ och familjeomsorgen har lett till ett 
redovisat överskott för försörjningsstödet trots 
att budgeten för 2019 minskades med 100 tkr 
så redovisas ett överskott på 155 tkr mot 
budget. Kostnaderna för försörjningsstöd 
minskade från 2018 med 558 tkr jämfört med 
föregående år. Andra förklaringar till ett 
redovisat överskott är minskade kostander för 
familjehemsplaceringar och kontaktfamiljer 
men största skälet till överskottet är att 
kommunen erhållit statsbidrag för att stärka 
bemanningen inom IFO. Utan dessa statbidrag 
skulle Individ och Familjeomsorgen har 
redovisat ett underskott  
 
Kostnaderna för Hem för Vård och Boende, 
HVB har under året ökat med 280 tkr från 
föregående år. Trenden med ökade kostander 
på Hem för Vård och Boende, HVB har brutits 
och lägre kostnader prognostiseras för 
framtiden vilket bedöms vara ett av resultaten 
med medveten satsning på familjestödjande 
insatser genom den egna öppenvården FIFA. 
 
I jämförelse med andra kommuner i riket så 
ligger Robertsfors kommun bland de 25% med 
lägsta kostnader per invånare. 
Nettokostnadsavvikelsen 2018 (som är den 
färskaste siffran i Kolada) är på -8,7%   
 
Mottagande av ensamkommande barn 
Mottagandet är införlivat i IFOs övriga 
verksamhet. Två årsarbetare har under 2019 
finansierats med statsbidrag från 
Migrationsverket. De flesta ungdomarna har nu 
blivit myndiga och det stöd som de erhåller är i 
huvudsak anpassat utifrån unga vuxnas behov.  
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FRAMTID 
 
Ordinärt boende 
Inom hela äldreomsorgen står inför stora 
utmaningar att klara kompetensförsörjning dels 
utifrån den demografiska utvecklingen som 
medför att vi blir fler som efterfrågar 
välvärdstjänster och vi blir färre som kan 
bemanna behovet. Dels för att vi kommer att ha 
mindre skatteintäkter i relation till den välfärd 
vi förväntas ge.  
    För hemtjänstens del har vi framtida 
utmaningar med trygg hemgång för att avlasta 
korttidsboendet och behovet av särskilda 
boenden. Det kommer troligen att medföra att 
vi behöver göra medvetna satsningar för att öka 
resurserna för hemtjänsten.  
    För att möta behovet med begränsade 
personella resurser behöver vi fortsätta arbetet 
med välfärdsteknik och utvecklandet av nya 
arbetsformer 
 
Särskilt boende 
Vid en genomlysning av sociala sektorn som 
genomfördes under 2019 framkom att 
Robertsfors har relativt många särskilda 
boendeplatser. Det bidrar till de jämförelsevis 
höga kostnaderna kommunen har för sin 
äldreomsorg. En långsiktigt strategi för hur 
kommunens äldreomsorg ska utformas håller 
på att tas fram.  
    Avseende Korttidsboende så planeras 
minskning av antalet korttidsplatser. 
 
Funktionsnedsättning LSS 
Åtgärder för att minska kostnaderna inom 
funktionshinderomsorgen kommer att vara 
nödvändiga.  
    Verkställighet av daglig verksamhet kommer 
att utvecklas med målet att kunna erbjuda fler 
möjlighet att fullgöra sin dagliga verksamhet på 
externa arbetsplatser 
 
IFO 
Viktigt fokus för IFO är att fortsätta att 
utveckla och förstärka kommunens egna 
öppenvården kunna jobba med familjer och 
unga i ett tidigt skede för att förebygga mer 
omfattande åtgärder. Detta väntas ge resultat i 
form av kortare HVB placeringar samt ge bättre 

förutsättningar för hemtagning från familjehem 
vilket vi redan börjar se resultat av.  
 
 
MÅLUPPFYLLELSE   
 
MÅLUPPFYLLELSE 
MEDBORGARE/KUND 
 
Hemtjänst 
Brukarnöjdhetsindex BNI.  
BNI hemtjänsten 98 %. Kommunstyrelsens mål 
för hemtjänsten är därmed uppfyllda. 
 
Särskilt Boende 
Brukarnöjdhetsindex BNI.  
BNI Särskilt boende 89 %. 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.  
 
Personlig assistans 
Brukarnöjdhetsindex BNI. 
BNI personlig assistans 86%. 
Kommunstyrelsens mål i styrkortet att BNI ska 
vara högre än 85% är uppfyllt.  
 
IFO 
Brukarnöjdhetsindex BNI.  
Inom individ och familjeomsorgen har 
genomfört en brukarundesökning som 
sammanställs och används för utveckling av 
verksamheten. Utifrån enkätens utformning går 
det inte att räkna fram ett BNI. 
 
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. 
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MÅLUPPFYLLELSE MEDARBETARE 
 
Medarbetare  
Den totala sjukfrånvaron inom sektorn under 
2019 uppgick till 7,3% vilket är en förbättring 
sedan föregående år med 0.9 procentenheter.  
Ett långsiktigt arbete pågår för högre hälsotal 
och det är ett prioriterat arbete inom sektorn. 
Sjukfrånvaron fördelar sig enligt följande: 
 
Hemtjänst 
Sjukfrånvaro. 
Hemtjänst Robersfors: 11,1 % 
Hemtjänst Norra: 1,6% 
 
Särskilt Boende 
Sjukfrånvaro. 
Lövlunden: 11,5% 
Edfastgården: 11,2% 
Nysätragården: 7,9% 
Gläntan kortidsboende: 8,0% 
 
LSS 
Sjukfrånvaro. 
Assistans: 5,58 % 
LSS: 7,6% 
 
Biståndsbedömning  
Sjukfråvaro. 
Handläggarenheten: 18,5% 
 
IFO 
Sjukfrånvaro. 
Handläggare: 6,25% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INVESTERINGAR 
 

Budget Redovisat Utfall 
2 350 1 554 796 

   
   

 
De planerade investeringarna för digitala larm 
på våra särskilda boenden har inte kunnat 
genomföras under 2019 på grund av att vi inte 
har haft ett tillräckligt utbyggt wifinätverk som 
krävs för denna teknik. Vidare har 
upphandlingen av dessa larm inte blivit klar 
under året. Investeringsbudget för detta under 
2019 var 800 tkr. 
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REDOVISAT HELÅR  
 2019 2018 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

12 743 
-30 200  
- 17 457 

-607 
-18 064 

13 243 
-29 957 
-16 714 

-341 
-17 055 

 
 
UTFALL FÖR HELÅRET 
 
 
BUDGETUTFALL  HELÅR 2019 
Redovisning 
Budgeterade nettoramar 
Skillnad 

17 457  
17 198 

-259 
 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott ansvarar 
för allmänna utvecklingsfrågor och nä-
ringslivsutveckling. Beslut om eventuell 
kommunal medfinansiering av olika ut-
vecklingsprojekt mm. Sektor Tillväxt vilar 
på 3 ben.  
 
Näringsliv 
Besöksnäring 
Digitalisering 

Arbetsmarknadsenhet 
Samordningsförbund 
Bruksam, Integration  

Folkhälsa 
Kultur 
Ideell 

 
Dessa är sedan uppdelade i följande verk-
samheter vilket utskottet ansvarar för:  
 

• Näringsliv 
• Besöksnäring/turism 
• Information  
• Digitalisering 
• Arbetsmarknadsenhet 
• Integration  
• Bibliotek 
• Badhus 
• Kultur 
• Fritid 
• Projekt 

 

 
 

UTSKOTTETS RESULTAT 
 

UTFALL FÖR HELÅRET 2019 
  Budget Utfall Diff 
Näringsliv, 
besöksnäring 2 631 2 496 -135 
Arbetsmark-
nadsenhet 1 567 1 967 400 
Kultur, hälsa, 
ideell 13 000 12 994 -6 
 17 198 17 457 259 

 
 
NÄRINGSLIV/ BESÖKSNÄRING/  
DIGITALISERING  
 
Företagsklimat 
Företagsklimatet har i det långa perspekti-
vet utvecklats positivt. År 2010 låg kom-
munen på plats 255 i landet och vid mät-
ningarna 2018 såväl som 2019 låg kom-
munen på plats 156. Det interna målet att 
nå plats 100 vid rankningen i april 2020 
torde dock ej nås. I det sammanfattande 
omdömet ligger kommunen dock klart 
bättre till än snittet för riket. I en jämfö-
relse inom länet ligger kommunen på plats 
7 bland länets 15 kommuner. Förutsätt-
ningar för att ytterligare förbättra utfallet 
kräver en större prioritering av näringslivs-
frågorna i samtliga kommunala verksam-
heter.  
 
Nyföretagarrådgivning 
12 personer sökte under 2019 rådgivning. 
En jämn könsfördelning konstateras då 

 
KOMMUNSTYRELSEN  
VERKSAMHETER INOM TILLVÄXTUTSKOTTET ANSVARSOMRÅDE 

 
Ordförande:  Gun Ivesund 
Sektorchef: Magnus Hansson  
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hälften var män och hälften kvinnor. Två 
stycken var utlandsfödda. Av dessa sam-
manlagt 12 personer så har hittills fyra 
stycken registrerat bolag. Vi konstaterar 
samma utfall som vid tidigare mätningar 
att av samtliga bolagsregistreringar så står 
andelen som sökt rådgivning för cirka 10 
procent av totala antalet nyregistrerade 
bolag.   
 
Nyföretagande 
Det totala nyföretagandet har under 2019 
gått ner något jämfört med 2018. Orsaker 
kan antas bland annat bero på en stark ar-
betsmarknad och relativt sett låg arbetslös-
het. Associationsformerna fortsätter att 
avvika från landet som helhet då andelen 
enskilda firmor är klart dominerande i vår 
kommun. Totalt startades 36 bolag vilket 
motsvarar cirka 5,29 nyregistreringar per 
tusen invånare. Till detta tillkommer nyre-
gistreringar under december månad 2019 
som ännu inte finns tillgänglig i dataun-
derlaget. 
 
Jämställdhet 
Arbetsmarknader är av tradition könsupp-
delade. Kommunens starka ställning inom 
främst tillverkningssektorn och jord & 
skogsbrukssektorn är påverkade av detta 
och det är därför viktigt att det finns en 
strävan efter att skapa en jämnare könsför-
delning även inom näringslivet. 
 
Vi ser en klar förbättring även om mycket 
fortfarande återstår. Ser vi till nyföretagan-
det så var kvinnornas sammanlagda andel 
som ägare av enskild verksamhet samt 
andel i bolagens styrelseposter 38,6 pro-
cent. Detta skall jämföras med könsfördel-
ningen i styrelserna inom tillverkningssek-
torn i Robertsfors kommun där endast 27,1 
procent var kvinnor år 2018. Nationella 
undersökningar visar att jämställda företag 
har bättre lönsamhet än icke jämställda.  
 
Sommarlovsföretagare 
Sommaren 2019 drevs aktiviteten ”som-
marlovsföretagare 2019” med två aktiva 
ungdomar, en kvinna och en utlandsfödd 

man. Årets verksamheter slog alla tidigare 
rekord då samtliga uppsatta mål överträf-
fades. Genomsnittlig intjäning per arbetad 
timme överträffades med stor marginal och 
en av ungdomarna fick avsluta sin opera-
tiva verksamhet i förtid då inkomsttaket 
enligt skatteverkets regler nåddes. Hur får 
vi fler ungdomar att prova på företagandets 
villkor? Ett större stöd från främst föräldrar 
behövs! Vi hoppas på ett större intresse 
från ungdomarna för sommarlovsföreta-
gare 2020. Det vi har genomfört de senaste 
åren i Robertsfors har fått regionalt ge-
nomslag och vår näringslivsstrateg kom-
mer att i år sitta i juryn som utser årets UF-
företagare som genomförs i mars 2020.  
 
Företagsbesök 
Det uppsatta målet på 40 officiella besök 
nåddes. Utöver detta har ett stort antal se-
parat möten hållits samt även samver-
kansmöten med LRF-kretsen samt företa-
garnas lokalstyrelse. Antalet branschmöten 
har dock minskat.  
 
Näringslivsprojekt NIS 6.0 
Under 2019 lades mycket tid på att hitta 
finansiering för arbetet med näringslivsut-
veckling. I maj 2019 beslutade Tillväxt-
verket att bevilja projektmedel för vår pro-
jektansökan Näringsliv i samverkan – NIS 
6.0. Budgetomslutning ligger på drygt 16 
MSEK varar EU-medel utgör cirka 8 
MSEK. Regionala medel tillkommer med 
cirka 3,3MSEK och samtliga Umeås 
kranskommuner satsar vardera cirka 1 
MSEK vardera i projektet. Robertsfors 
kommun är projektägare och Vindeln, 
Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kom-
muner är samverkansparter. Projektets 
syfte är stödja utveckling och tillväxt för 
främst kranskommunernas micro SMF 
(företag med upp till 15 anställda) och må-
len är att vid projektets slut kunnat ge stöd 
åt 400 företag i samtliga kommuner samt 
att projektets aktiviteter har direkt bidragit 
till 40 nyanställningar, 20 kvinnor och 20 
män. Projektet pågår mellan 1:a oktober 
2019 och till sista september 2022. 
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BBeessöökkssnnäärriinngg  
Under 2019 skrevs ett nytt avtal med Visit 
Umeå AB. Projektet TIR driftade logen 
Tövalite som Café/Turistinformation. TIR, 
Bruksam och Rubinen målade väggar och 
tak på första planet i en vit kalkfärg, de 
mörkblå bänkarna fick en ljusgrå kulör 
samt att ommöblering skedde vilket gav ett 
mer inbjudande intryck. Den planerade 
inspelningen av Fiskedestination (med 
Johan Broman) flyttades till år 2020 för att 
få ett bättre resultat (fiske samt vädermäss-
igt). Utvecklingen som kunde ses i den 
turistekonomiska mätningen (alltså siffror 
från 2018 men insamlade 2019) är fortsatt 
positiv, vilket är kul att se dels eftersom de 
andra kranskommuner inte sett någon ök-
ning. Det som ökat mest är antal camping-
besökande. Kan hänga ihop med den allt 
mer utbredda flygskammen – vilket leder 
till ”hemester” för Svenskarna.  Den totala 
omsättningen år 2018 var ca 179 miljoner 
kr för turismen i Robertsfors kommun (ca 
10,6 miljoner kronor i totala skatteintäk-
ter), en ökning från 2017 som var knappt 
174 miljoner kr i total omsättning. Under 
2019 startade vi upp en Facebooksida och 
Instagramsida. På Instagram har vi idag 
414 följare, 55 % kvinnor och 45 % män i 
skrivande stund, med nya följare varje 
vecka. 
 
Många har varit intresserade och engage-
rade i våra sociala medier genom att både 
skriftligt och muntligt uttrycka uppskatt-
ning och dessutom genom att hashtagen 
“#visitrobertsfors”, har använts ca 600 
gånger (597 +/- 10st) på Instagram (om vi 
jämför med "#visitvännäs", så är det unge-
fär lika många inlägg; 500+, trots att kon-
tot @VisitVannas varit, och är aktivt sedan 
2016). En trevlig effekt med dessa konton 
är att människor fortsätter uppmuntras till 
att visa upp Robertsfors med omnejd från 
sin bästa sida. 
 
Året 2019 var ett riktigt kanonår väder-
mässigt. En kall, snörik och inbjudande 
vinter, en fin vår och en varm sommar med 
många dagar som bjöd upp till bad. 

 
Naturvårdsprojekt  
Under 2019 har dels reduktionsfiske i 
Hemsjön (Överklinten) gjorts med gott 
resultat genom LOVA medel, med målet 
att reducera braxen i sjön vilket då ska leda 
till minskad risk för algblomning och ett 
bättre siktdjup. LOVA projektet i Bjänn-
sjön med mål att riva ut en fallfärdig 
dammlucka och tröskla upp sjön till natur-
lig nivå färdigställdes med gott resultat och 
är nu slutredovisat. Bidrar till bättre ekolo-
gisk status. LOVA projektet i Rickleåns 
okända sidovatten färdigställdes, med en 
lekbottenkurs där lekområden för framför-
allt havsöring gjordes i ett antal öringfö-
rande bäckar samt utrivning av Norrfors-
dammen i Lugnbäcken som nu möjliggör 
fiskvandring upp i ett stort avrinningsom-
råde vilket potentiellt bidrar till bättre eko-
logisk status. LOVA projektet i Rickleåns 
Huvudfåra färdigställdes, länsstyrelsen 
Västerbotten var på besök och filmade med 
drönare delar av sträckan med goda ord 
över hur restaureringen genomförts: 
Detta projekt är delredovisat och kommer 
kompletteras med fler bilder under 2020 
för slutredovisning.  
 
Fiskevårdsbidrag söktes och beviljades för 
tillsyn i Rickleåns fredningsområde. 430 
meter nät beslagtogs samt polisanmäldes. 
Ett lyckat projekt för att främja utveckling-
en för våra vandrande fiskarter havsöring 
och lax. (År 2019 var det rekordmånga 
fiskar som vandrade upp för laxtrapporna i 
Robertsfors samhälle, en effekt av tillsy-
nen!? Vi vet inte, men kanske) 
 
Digitalisering 
Inom området digitalisering har ett omfat-
tande arbete genomförts där vi sedan 
sommaren -19 erbjuder våra medborgare 
möjligheten att digitalt genomföra sina 
ärenden hos kommunen. Ansökning-
ar/anmälningar görs enkelt via dator, surf-
platta eller telefon och signeras digitalt 
genom bankID. Systemet har smarta kopp-
lingar mot Skatteverket, Bolagsverket och 
Lantmäteriet så att rätt data hämtas in som 
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underlag för våra handläggare. Medbor-
garna har nu också möjlighet att följa med 
i hela processen från ansökan till beslut. 
Kompletteringar, beslut och kontakt kan 
sköttas helt digitalt genom systemet. Det 
här gör att handläggningsprocessen under-
lättas för våra handläggare och fler kom-
pletta ärenden lämnas in. Idag finns totalt 
ca 40st olika E-tjänster tillgängliga i platt-
formen. E-tjänster hittas inom samtliga 
sektorer i kommunen, Samhällsbyggnads-
kontoret är idag störst och står för ca 50% 
av tjänsterna, följt av Barn- och utbildning 
på ca 20%. Arbetet kommer under 2020 att 
fortsätta med förvaltning av befintliga 
tjänster i kombination med att nya tjänster 
tas fram efter önskemål och behov ute i 
verksamheterna. 
 
Vidare under 2020 kommer fokus att ligga 
på att se över kommunens hemsida, där ett 
nytt utseende kommer att tas fram, inform-
ation kommer att gås igenom och de nya 
krav som ställs i webbtillgänglighetsdirek-
tivet som börjar gälla fr o m 23 september 
2020 skall uppfyllas. Senast hemsidan 
gjorde om var 2014.  
 
Vi har också påbörjat ett arbete med en 
"servicekiosk" under namnet "Diggi" som 
kommer att placeras i kommunhusets re-
ception. Tanken med "Diggi" är att under-
lätta för våra besökare som kommer och 
har bokat tid eller som vill träffa en viss 
tjänsteperson.   
 
Vid all utveckling fortsätter vi sträva efter 
att använda oss av öppen källkod. Det 
medför att vi står säkert rustade inför fram-
tiden då kommunen kan äga och förvalta 
sina lösningar över tid. Vi är inte heller 
beroende av någon enskild leverantör för 
support och utveckling.  
 
 
 
 
 
 
 

ARBETSMARKNAD, INTEGRATION 
 
Samordningsförbundet 
Samordningsteamet i Robertsfors är ett 
samarbete mellan Robertsfors kommun, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 
och Robertsfors Hälsocentral. Samord-
ningsteamet är en del av Samordningsför-
bundet Umeåregionen och Samordnings-
förbundets vision är att samord-
ning/samverkan ska bidra till att lösa ar-
betskraftsförsörjningen. Detta genom att 
varje människas arbetsförmåga tas till vara 
genom hållbart samarbete i ständig ut-
veckling. Robertsfors kommun blev med-
lem i Samordningsförbundet Umeåregion-
en den 1 januari 2017. 
 
Målgrupp för Samordningsteamet i Ro-
bertsfors är personer mellan 16-65 år som 
står långt ifrån arbetsmarknaden. Personer-
na ska vara i behov av samordnande insat-
ser, från minst två av samverkansparterna, 
för att kunna närma sig arbetsmarknaden.  
Aktualiserad person ska bedömas kunna ha 
förutsättningar att över tid, med stöd, 
kunna klara av arbetsförberedande/ arbets-
livsinriktad rehabilitering. Målgruppen har 
ofta en komplex problematik med svårig-
heter att tillgodogöra sig ordinarie myn-
digheters insatser. Det finns många gånger 
behov av stabilitet i vardagen för att kunna 
ta del av ordinarie resurser. Ofta har sam-
verkanslösningar provats i ordinarie verk-
samhet, men har inte varit tillräckliga eller 
bedömts olämpliga. Samordnade insatser 
är många gånger nyckeln till att stötta 
denna målgrupp på vägen ut mot arbete, 
studier eller annan individanpassad lös-
ning. 
 
Samordningsteamet i Robertsfors hade 
under 2019 totalt 20 stycken mötestill-
fällen, varav 11 stycken på vårterminen 
och 9 stycken på höstterminen. De parter 
som hade fullständig närvaro eller väldigt 
låg frånvaro vid dessa möten var koordina-
tor/arbetskonsulent, det kommunala aktivi-
tetsansvaret, Arbetsförmedlingen och Lär-
centrum. Vidare deltog integrationsenhet-
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en, Bruksam, projektet Ung & Framåt samt 
projektet TIR vid mer än hälften av alla 
möten. Försäkringskassan hade under 2019 
deltagit vid 6 mötestillfällen och Hälsocen-
tralen hade deltagande vid ett möte samt 
vid delar av ett möte genom telefon, i bör-
jan av året. Med anledning av väl funge-
rande rutiner för ersättare för ordinarie 
representanter har inga möten ställts in 
under året. 
 

 
 
Under 2019 aktualiserades det totalt 67 
individer hos Samordningsteamet i Ro-
bertsfors varav 48 stycken bedömdes vara i 
behov av förstärkt samverkan. Det är en 
ökning från 2018 då det aktualiserades 47 
individer varav 37 stycken bedömdes vara 
i behov av förstärkt samverkan. Social-
tjänsten aktualiserade flest ärenden (31) 
därefter Arbetsförmedlingen (22). Försäk-
ringskassan aktualiserade 2 ärenden och 
vården 2 (Unga vuxna). Tyvärr har inga 
ärenden aktualiserats från den lokala häl-
socentralen vilket eventuellt kan samman-
kopplas med deras låga närvaron vid sam-
ordningsteamets möten. 
2019 avslutades 37 individer i förstärkt 
samverkan varav 38 % (14 stycken)gick ut 
i arbete, 11 % (4 stycken) till studier samt 
8 % (3 stycken) blev aktivt arbetssökande. 
Värt att notera är andelen som avslutade 
insatsen med anledning av försämrat hälso-
tillstånd eller för att hälsotillståndet inte 
medgav fortsatt deltagande under 2019 
uppgick till 35 % (13 stycken). Det var en 
klar ökning från tidigare år och det finns 
ingen fastställd orsak till detta. Möjlig or-
sak kan dock vara att Socialtjänsten i Ro-
bertsfors skyndsamt aktualiserar individer 

till Samordningsteamet i samband med 
ansökan om försörjningsstöd vilket i sin 
tur, i vissa fall, innebär att individerna upp-
söker vården för att erhålla sjukintyg. Detta 
i kombination med att arbetskraftsreserven 
finns hos den del av befolkningen som inte 
har klarlagd arbetsförmåga samt det låga 
eller i vissa fall helt obefintliga samver-
kansdeltagandet från Försäkringskassan 
och hälsocentralen i Robertsfors.  
Sammanfattningsvis kan sägas att det lo-
kala arbetssättet både gällande Samord-
ningsteamet men även inom arbetsmark-
nadsenheten vilket även inkluderar täta och 
regelbundna uppföljningar av pågående 
ärenden har också varit mycket framgångs-
rikt under 2019 vilket speglas både i ar-
betslöshetssiffror såväl som försörjnings-
stöd. Jag ser med tillförsikt fram emot ett 
2020 med fortsatt gott samarbete mellan 
alla samverkansparter, då vi alla kan bidra 
till att minska bristen på tillgänglig arbets-
kraftsförsörjning. 
 
 
Integration 
Alla nyanlända personer ska utifrån sina 
egna förutsättningar få professionellt stöd 
för att så snabbt som möjligt lära sig 
svenska, komma i arbete och klara sin egen 
försörjning. Bosättningslagen trädde i kraft 
den 1 mars 2016 och innebär att alla kom-
muner är skyldiga att efter anvisning ta 
emot nyanlända som beviljats uppehålls-
tillstånd. 

Migrationsverket ansvarar för anvisningar-
na till kommunen. Robertsfors kommuntal 
2019 var 10 personer. Detta tal har upp-
nåtts samt att vi har tagit emot 12 personer 
på familjeåterförening och en egenbosät-
tare. Det totala mottagande för 2019 var 23 
personer fördelat enligt följande. 

Nationalitet/antal personer 
Afghanistan  6 
Eritrea 5 
Etiopien 4  
Jemen 1 
Somalia 4 
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Syrien 3 
 
Ålder 
8 personer 0-19 år 
5 20-29 år 
3 30-39 år 
3 40-49 år 
2  50-59 år 
1 60-69 år 
1 70-79 år 
Av årets mottagna kom: 
1 från svensk flyktingförläggning 
1 egen bosättare 
9 som kvotflyktingar 
12 som familjeåterförening direkt från sina 
hemländer eller annat land 

 
 
Det har gått relativt bra att hitta lägenheter 
till de personer som anvisats under 2019. 
Dock är det många familjer som kommit 
tidigare år som är väldigt trångbodda och 
önskar större lägenheter. Ibland anvisas en 
hel familj och ibland ensamstående och det 
är inget som kommunen styr över, att ha en 
lämplig lägenhet just när de kommer har 
varit ett problem tidigare och uppstår även 
nu ibland. De nyanlända har placerats i 
Robertsfors och Ånäset. 
 
Initialt betalas försörjningsstöd ut enligt 
norm till de nyanlända tills deras egen er-
sättning från Försäkringskassan kommit 
igång. Glappersättningen som kommunen 
fick i schablonbidrag för varje person som 
kom under 2019 används till detta.  
 
Utbetalningar för glappersättningen ser ut 
så här,  
 
Från anläggningsboende eller kvotflyk-
tingar, 

• 3 000 kronor för barn och 
ungdomar under 20 år 

• 7 500 kronor för vuxna som 
fyllt 20 men inte 65 år. 

 
Från eget boende eller familjeåterförening 
betalas, 

• 3 000 kronor för barn och 
ungdomar under 20 år 

• 4 000 kronor för vuxna som 
fyllt 20 men inte 65 år. 

Den stora skillnaden som märks under 2019 
är att när kommunen nästan bara tagit emot 
kvotflyktingar och familjeåterföreningar är 
att det tar flera månader innan de kommer 
igång med sin egen ersättning. När de kom 
från anläggningsboende så hade de flesta 
redan ett personnummer men nu när de 
kommer så måste man börja med att ansöka 
om ett personnummer och det kan ta 6-8 
veckor innan det är klart. För att bli socialt 
försäkrad hos Försäkringskassan så är det 
också väldigt lång väntetid.  Detta påverkar 
givetvis ekonomin vilket gör att de blir kvar 
längre på försörjningsstöd än tidigare och 
till följd av det så räcker förstås inte ”glap-
petpengarna” för hela den tiden.  

Vid årets slut så tillskjuts de pengar som 
Socialtjänsten betalat ut utöver ”glappet-
pengarna” vilket innebär att den här mål-
gruppen inte belastar försörjningsstödet 
ekonomiskt. 

 
De vuxna mellan 20-64 som kom till Ro-
bertsfors kommun under 2019 har alla 
skrivits in i ett 2-årigt etableringsprogram 
hos Arbetsförmedlingen. Vi har tagit emot 
två personer som inte hade rätt att skrivas 
in i etableringsprogrammet. En 19-åring, 
han får försörjningsstöd tills han fyller 20 
och en 73-årig kvinna som kommunen 
betalar försörjningsstöd till tills hennes 
pension blir klar.  De förändringar som 
skett på Arbetsförmedlingen har också 
påverkat de nyanlända men som tur är så 
har det alltid funnits en etableringshand-
läggare i Robertsfors för att träffa dem och 
det har fungerat bra. 
 
Kommunen erbjuder SFI (svenska för in-
vandrare) och kommunen är även skyldig 
att erbjuda samhällsorientering på mo-
dersmål, minst 60 timmar till de nyan-
lända. Under 2019 har två grupper sam-



92
Robertsfors kommun | Årsredovisning 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

48 
 

hällsorientering genomförts, på våren för 
tigrinjatalande och i början av hösten för 
arabisktalande.  Vi har använts oss av vår 
egen utbildade samhällskommunikatör 
vilket har varit väldigt positivt. Eleverna 
har ej behövt åka till Umeå och inte behövt 
missa SFI. Självklart har det också varit en 
stor besparing för kommunen att slippa 
betala en avgift på 6000 per person som vi 
betalar om en nyanländ tar del av sam-
hällsorienteringen i Umeå samt kostnad för 
busskort.  
 
Av de nyanlända som skrivs in i etable-
ringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen 
så omfattas en viss del av något som kallas 
utbildningsplikt. Utbildningsplikten inne-
bär att en arbetssökande med kort utbild-
ningsbakgrund som deltar i programmet 
ska få en bedömning om huruvida perso-
nen kan matchas mot ett arbete under tiden 
i etableringsprogrammet. Om inte och det 
troligtvis beror på personens korta utbild-
ningsbakgrund så ska personen omfattas av 
utbildningsplikt. Då räcker det inte att den 
nyanlände enbart tar del av SFI och SO 
utan ska också ta del av reguljär vuxenut-
bildning. 
 
Under våren beviljades Lärcentrum 
pengar för ett projekt som heter ”Arbets-
marknadsspår för nyanlända med kort 
utbildningsbakgrund”. Det startade i au-
gusti och där deltar flertalet av de som 
omfattas av utbildningsplikten. Förhopp-
ningsvis kommer det att hjälpa och 
skynda på de här personerna att komma 
närmare arbetsmarkanden. 
 
 
Under året har också T.I.R projektet erbju-
dit bl.a. språkträning, hjälp med att skriva 
CV, söka jobb m.m. Biblioteket ordnar 
After School två eftermiddagar i veckan, 
kyrkan erbjuder sopplunch och en del 
andra föreningar erbjuder aktiviteter lite nu 
och då för den här målgruppen. På skolan 
har de också haft möjlighet att få simlekt-
ioner en gång i veckan.  
 

En önskan är att våra nyanlända så snart 
som möjligt ska bli integrerad i kommu-
nen. Ett sätt är att bli engagerad i före-
ningslivet. Kommunen sökte och bevilja-
des pengar för ett projekt och har anställt 
en föreningslots på 50 %. Vi tror att genom 
en ökad integration i föreningslivet så under-
lättar det etableringen i samhället, ger ett ökat 
socialt nätverk och en ökad förståelse för hur 
det svenska ideella föreningslivet är uppbyggt. 
Syftet är också att bidra till ökad kunskap i de 
etablerade föreningarna om hur nyanlända tas 
emot och introduceras på ett bra sätt.  
 
Vännäs kommun tillsammans med Vindeln, 
Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors an-
sökte och beviljades pengar från Länsstyrelsen 
§ 37- medel för ett projekt som heter ”Förstärkt 
budget-och skuldrådgivning till nyanlända” 
Det finns ett behov av förebyggande arbete 
gällande hushållsekonomi för att undvika 
skuldsättning hos kommunens nyanlända. Vi 
har anställt en budget och skuldrådgivare på 80 
% för detta projekt och hon började i novem-
ber. Projektet avslutas 2020-12-31. 
 
Var 6:e vecka träffas Integrationshandläg-
garen, handläggaren från AF samt SFI lä-
rarna. Vi går vi igenom de som är in-
skrivna i etableringsprogrammet och tar 
upp frågor och funderingar.  
 
Asylmottagandet i Sverige har minskat de 
senaste åren vilket har inneburit att av de 
anvisningar vi fått under 2019 så har 9 av 
10 varit kvotflyktingar. Av förståeliga skäl 
så behöver dem mer information, stöd och 
hjälp än om det kommer personer som re-
dan vistats i Sverige under sin väntan på 
asyl. De som kommer i vuxenålder och är 
analfabeter har en lång väg att komma in i 
vårt digitaliserade samhälle medan andra 
inte har några större problem. 
 
På Integrationsenheten jobbar vi med de 
som är inskriven i etableringsprogrammet 
men det finns personer som bott i vår 
kommun flera år och fortfarande inte rik-
tigt klarar av eller förstår viss myndighet-
post eller annat så vi har funnits tillgäng-
liga även för dem.  
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Med projektmedel §37a söktes samt bevil-
jades medel till en föreningslots i Roberts-
fors kommun för att stärka målgruppen 
nyanländas möjligheter att hitta till före-
ningsverksamhet, samt medel till att inför-
skaffa en del materiel för att kunna arran-
gera aktiviteter med föreningslivet mm. 
 
Bruksam 
Bruksam står i dagsläget på tre ben. En 
plats att växa på för att göra sig anställ-
ningsbar. Återbruk av begagnade saker.  
En resurs för kommunens enheter. Alla tre 
benen kompletterat varandra och är lika 
viktiga.  
 
Personal och placeringar på Bruksam 
Under året har vi varit 3 anställd handle-
dare, samtliga med någon form av lönebi-
drag. När året började var 15 personer pla-
cerade på Bruksam. Vid årets slut 13 per-
soner. Av de 13, var 4 extratjänst, 7 place-
rade från af och socialtjänsten, 1 arbetsträ-
ning och 1 LSS. 
25 personer har varit placerade på 
Bruksam kortare eller längre tid under året 
och avslutat placeringen. Av dessa har 7 
varit extratjänst, av dessa 7, har 3 gått till 
annat jobb när extra tjänsten tog slut, 1 har 
gått till studier, 1 har flyttat, 1 har fått yt-
terligare 1 år med extratjänst och 1 har gått 
till socialtjänsten med en placering på 
Bruksam.  
Av övriga 18 har, 2 gått i pension, 4 till 
jobb, 1 sjukskrivning, 1 till annan verk-
samhet inom kommun, 1 har flyttat, 1 var 
praktik från särgymnasiet, 3 sommarjobb, 
och 5 språkpraktik.  
 
Butiken  
Bruksam har under året varit öppet 3 dagar 
i veckan samt sista lördagen i månaden. 
Antalet besökare har under året ökat. Buti-
ken erbjuder bra möjligheter till arbetsträ-
ning och språkträning. Butiken omsatte 
2019, 291 702 kronor. Det är ett sämre 
resultat än 2018. Orsaken är färre bra in-
lämnade saker. 2018 färdigställdes hyres-
huset och många lämnade sina villor vilket 
spillde över på Bruksam. Under försomma-

ren placerades därför en gammal garage-
byggnad på Fagerliden för att underlätta 
inlämningen till Bruksam. Fler och fler 
lämnar in, både på Fagerliden och direkt på 
Bruksam. 
 
Stöd till olika enheter inom kommunen i 
timmar 1198,5 timmar 
Skolan  146,75 timmar                                                                                                 
Byggt en bilbana, virkat Babblarna, lagat, 
hämtat och lämnat. 
Äldre  44,25 timmar    
               
Hämtat och lämnat, lagat 
Tillväxt 328,75 timmar  
                                          
Skötsel av Rotegården, hjälpt Integration, 
bistått UG, museet, logen, olika städ upp-
drag, hämtat och lämnat. 
Kommunhuset  46,5 timmar 
                     
Flytt av möbler, hämta och lämna 
Socialtjänsten 255 timmar  
 
Städning och tömning av lägenheter, häm-
tat och lämnat, gå med posten kommun-
kontoret till Fabriksvägen 
Annat  294,8 timmar 
           
Renoverat alla busskurer utmed e4:an, 
Tullgården tagit bort gungställning,  
Föreningar  82,5 timmar  
                           
I huvudsak bistått vid 7-mila, hjälp RIK på 
Golfen. 
 
Uthämtat material 
Olika enheter hämtat material på Bruksam 
för   150 186 kronor 
Skola    56 094 kronor  
Äldre    20 488 kronor 
Tillväxt    41 389 kronor 
Kommunkontoret     4 835 kronor 
Socialtjänsten   20 858 kronor 
Annat      6 522 kronor 
 
Utvecklingsmöjligheter 
Det finns ett behov av andra aktiviteter tex 
en utegrupp. Det passar inte alla att vara 
inne.  
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En kan vara att mot betalning hjälpa äldre 
med enklare uppgifter. 
Eller att vara en resurs där det ordinarie 
arbetet i kommunen inte räcker till tex. 
röjning av sly, grillplatser städa kring åter-
vinningsstationer. 
Men allt handlar om hur många handledare 
Bruksam har. 
 
Projekt TIR  
Projektet TIR (Tillväxt i Robertsfors) fi-
nansieras av Europeiska Socialfonden. 

Projektet har sitt kontor i 43:an på bruks-
området och bemannas av 3 personer. En 
av de tre är arbetsförmedlare på arbetsför-
medlingen som numera har sitt kontor på 
samma plats. 

Det råder idag en obalans mellan arbetsgi-
varnas förväntningar på rekryterbar kom-
petens och den kompetens som finns till-
gänglig bland gruppen arbetssökande.  
Projektets uppdrag är att minska denna 
obalans. Projektets syfte är att tillvarata 
den resurs som finns bland arbetslösa och 
andra som idag står utanför arbetsmark-
naden. Detta görs för att möta en växande 
brist på kompetens och arbetskraft på den 
lokala  arbetsmarknaden. 
Projektet ska minska antalet personer som 
idag är bidragsberoende och hjälpa dem att 
bli en resurs för tillväxt. 
 

Projektet ska i samarbete med arbetsför-
medling, arbetsmarknadsenhet, socialkon-
tor, utbildningsväsendet och civilsamhället 
arbeta för en positiv utveckling av arbetsli-
vet i Robertsfors. Projektet har under 2019 
arbetat med 28 arbetssökande varav hälften 
har gått vidare till arbete eller studier. En 
viktig uppgift för projektet är att inventera 
arbetsgivarnas konkreta behov av arbets-
kraft och för detta har projektet besökt 40 
arbetsgivare. 

 
 
 
 

FOLKHÄLSA, KULTUR & IDEELLT  
 
Fritidsgårdsverksamhet  
2 300 besökare har kommunens fritidsgår-
dar haft under året. Globalen har haft en 
stor uppgång av besökare under hösten. 
Fritidsgårdarna har haft många olika och 
välbesökta arrangemang under året. LAN, 
Fifa och Just Dance tävling, Bio Marathon, 
Halloweenfirande under temat ”Tjernobyl 
2,0”, Luciafirande med bumperballs och 
tävling i pepparkakshusbygge mellan går-
darna för att nämna några. Heal the Hood 
från Sydafrika har besökt fritidsgården för 
att med sång och dans föra fram budskap 
om att förebygga rasism. Toni Anttila, fler-
faldig svensk och nordisk mästare i arm-
brytning har varit gäst och visat tekniken i 
armbrytning. Båda tillställningarna var 
väldigt uppskattade bland ungdomarna.  
Årets bal för högstadiet blev en succé med 
120 ungdomar.  
 
Fritidsledarna har haft fältverksamhet un-
der valborgsmässoafton och i samband 
med skolavslutningen. Personalbeman-
ningen är stabil och spänner över åldrarna 
18-56. Robertsfors kommun har en bra och 
fungerande verksamhet på sina tre fritids-
gårdar tack vare den timanställd personal 
som finns och som visar ett stort engage-
mang för kommunens ungdomar när det 
kommer till fritid.   
 
I december startades ett samarbete mellan 
kommunen och Vuxenskolan där fritids-
gården upplåter delar av övervåningen till 
måleriverksamhet 
 
Simhall 
Badhuset har, i egen regi, varit ansvarig för 
simundervisningen för elever i åk 2. Resul-
tatet blev väldigt bra. Totalt deltog 77 ele-
ver och 76 st (99%) uppfyllde skolverkets 
krav för årskursen. 55 st av eleverna (71%) 
uppfyllde kravet som gäller för åk 6. Under 
året har badhuset också varit ansvarig för 
simundervisning för lärcenter samt stöttat 
mellanstadiet och högstadiet med det-
samma.  
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Under sportlovet samt kulturlovet har bad-
huset haft gratis bad för barn/ungdomar 
med vattentävlingar och besöktes av ca 75 
st vid varje tillfälle. Badhuset har under 
året haft 5 st timanställda personer som 
genom sitt arbete möjliggjort att badhuset 
har kunnat ha öppet 4 av 5 kvällar i veckan 
samt lördagar. Samarbetet med Umeå 
Simsällskap har fortsatt under året på fre-
dagar. 
  
Badhuset har varit uthyrt ett 30 tal gånger 
till barnkalas, familjesammankomster och 
dykverksamhet. 
 
Besöksantalet under 2019 har varit 11 900 
st. 
 
Sommarsimskola 
Sommarsimskola anordnades traditionsen-
ligt på badhuset där 75 barn deltog. Den 
var både väldigt lyckad och omtyckt. 
Många duktiga elever fick god vattenvana 
och förberedelser inför kommande sommar 
och läsår.  
 
Vattengymnastik  
Personal från badhuset har fortsatt som 
instruktörer till vattengymnastiken som är 
ett väldigt uppskattat samarbete mellan 
kommunen, RTP och ABF. Ytterliggare en 
grupp har startats upp under året för att 
täcka det behov som finns för vattengym-
nastik. Totalt var det närmare 90 deltagare 
i dessa grupper under sammanlagt 29 
veckor. 
 
Allmänkultur 
Verksamheten för att främja allmänkul-
turen i kommunen görs i samarbete med 
studieförbunden, biblioteken och kultur-
föreningarna i kommunen. Dessutom sker 
utbyte med Umeåregionen och länet ge-
nom olika samarbetsorgan.  
 
Årets kulturvecka hade Musik som tema 
och tillägnades särskilt Musikskolan som 
firade 60-årsjubileum. Det blev en fantas-
tisk vecka med många välbesökta ar-

rangemang. Under elevernas höstlov an-
ordnades också kulturaktiviteter för barn 
och ungdomar.  
 
Stiftelsen Robertsfors Bruksmuseum har 
under sommaren haft öppet med café och 
90 tågturer har körts. Det har dessutom 
anordnats ett antal föredrag/evenemang. 
Under sommaren utökades verksamheten 
med en fårhage för att ge området ett mer-
värde för barnfamiljer. 
 
Kommunen fick bidrag från Länsstyrelsen 
för renovering av krigsgravarna i Ratan, 
vilket också genomfördes.  
 
Kommunen var utsedd till SEE-kommun i 
Västerbotten och under SEE-veckan i sep-
tember genomfördes ett stort antal aktivite-
ter. 
 
Konstinköp har genomförts, och flera 
konstverk har renoverats. I samarbete med 
ROBO och Konstföreningen har en konst-
grupp valt ut en konstnär som fått uppdra-
get att utsmycka trapphuset i Storgatan 34.  
 
Teaterföreställning för kommunens barn 
har anordnats under hösten. I samarbete 
med Barn och utbildning har Tillväxt bi-
dragit till genomförandet av uppskattade 
Skapande förskola och Skapande skola-
projekt under året. 
 
Sedvanligt nationaldagsfirande har genom-
förts i Ånäset.  
 
Bibliotek 
Biblioteksverksamheten är välfungerande 
och har under året visat positiva resultat. 
Utlåningsstatistiken fortsätter att öka i hela 
kommunen, men särskilt i Bygdeå där ök-
ningen är 23 %.  
Aktiviter som till exempel klassbesök, för-
äldragrupper, författarbesök, barnteater, 
bokcirklar, språkcafé och föredrag ligger 
på ett fortsatt högt antal. Biblioteket deltog 
med flera arrangemang under SEE-veckan, 
Kulturveckan och Kulturlovet. 
 



96
Robertsfors kommun | Årsredovisning 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

52 
 

Under en normal vardag har biblioteket i 
Robertsfors ca 250 besökare. Biblioteken 
har ett omfattande samarbete med BVC, 
förskola, skola och föreningar. Samarbetet 
med SFI, genom språkcafé- och läxhjälps-
verksamheten After school har fortsatt och 
fått ökat deltagande. En projektverksamhet 
startade under hösten för att utveckla arbe-
tet med integration och med digital delak-
tighet bland medborgarna.  
 
Föreningar 
Under året har vi träffats i Idrottens Ut-
vecklingsråd vid 4 tillfällen. Vi har genom-
fört Terrängserie med cirka 1000 deltagare 
från 14 olika föreningar. Koncernen har 
fått många ansökningar om bidrag och 
kunnat tillgodose flertalet av dessa. Under 
året gjordes en folkhälsosatsning vilket har 
slagit väl ut.  
 
Föreningarna är viktiga för vår livsmiljö i 
Robertsfors Kommun och vi har ett nära 
samarbete med SISU och dialog med före-
ningarnas representanter löpande.  
 
 
 
INVESTERINGAR 
 

Budget (tkr) Budget Utfall Avvikelse 
Klumpanslag  200 81 119 
Möbler badhus 105 104 1 
Offentliga rum-
met 

500 149 351 

Ombudgeteringar 346 311 35 
 1 151 645 506 
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58 

 

 

REDOVISAT HELÅR 2019 
 2019 2018 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

0 
-34 
-34 

0 
-34 

0 
-20 
-20 

0 
-20 

 

BUDGETUTFALL  HELÅR 2019 
Redovisning 
Budgeterad nettoram 
Skillnad 

-34 
-39 

5 
 

Nämndens uppgifter 

Jävsnämnden fullgör frågor som rör 
myndighetsutövning gentemot kommunens 
egna verksamheter.  

Nämnden har även tagit fram tre ledord som 
ska vara vägledande för nämndens sätt att 
utföra sitt uppdrag: 

• Rättsäker myndighetsutövning 

• Effektiv verksamhet 

• God information och service 

Nämnden har under året haft fyra protokoll-
förda sammanträden. 

MÅLUPPFYLLELSE 

Uppföljning av jävsnämndens styrkort visar för 
Medborgare/kund att två av tre mål uppfyllts. 

Inom Attraktiv kommun med hög livskvalitet 
har måltalet på 100 % för genomförda 
inspektioner enligt plan Miljö uppnåtts. För 
livsmedel har vi inte uppnått 100 %.  

  

 

Informationsinsats PBL har genomförts. 

Inom mål God ekonomisk hushållning har 
måltalet uppnåtts. Ekonomisk uppföljning har 
verkställts vid varje möte varför målet är 
uppnått. 

JÄVSNÄMNDEN 

 
Ordförande:  Åsa Andersson 
Ansvarig tjänsteman: Magnus Hansson  
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64 

 

 

REDOVISAT HELÅR 2019 
 2019 2018 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

0 
-800 
-800 

0 
-800 

0 
-646 
-646 

0 
-646 

 

BUDGETUTFALL  HELÅR 2019 
Redovisning 
Budgeterad nettoram 
Skillnad 

-800 
-679 
-121 

 

Nämndens uppgifter 

Överförmyndarnämnden har som huvuduppgift 
att fullgöra kommunens ansvar enligt 
föräldrabalken att motverka att personer som 
inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av 
rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller 
personer som på grund av hög ålder, sjukdom, 
psykisk störning eller handikapp inte kan ta 
hand om t ex sin ekonomi eller andra 
angelägenheter. 

För den som har behov av hjälp medverkar 
överförmyndarnämnden till att god man, 
förvaltare eller förmyndare utses.  

Överförmyndarnämnden kontrollerar sedan att 
de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på 
ett bra sätt. 

Från och med 2014 ingår Robertsfors i 
Umeåregionens samarbete med en gemensam 
överförmyndarnämnd, där kommunen har en 
representant.  

 

 

 

 

 

Under året har man haft ökade kostnader för 
överförmyndarverksamheten. Detta till störts 
del på grund av att man arbetar med att 
digitalisera sig och för detta köpt in ett nytt 
system som ska underlätta hanteringen 
framöver. Systemet har under året gett ökade 
kostnader när man inte nått full driftseffekt 
med implementeringen av systemet ännu.  

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I 
UMEÅREGIONEN 

 
Repr från kommunen: Sune Johansson 
Ansvarig tjänsteman: Köpt tjänst från Umeå  
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64 

 

 

REDOVISAT HELÅR 2019 
 2019 2018 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

0 
-5 324 
-5 324 

0 
- 5 324 

 

 

BUDGETUTFALL  HELÅR 2019 
Redovisning 
Budgeterad nettoram 
Skillnad 

-5 324 
-5 193 

-131 
 

Nämndens uppgifter 

Robertsfors, Umeå och Vindelns komm-
uner har kommit överens om att inrätta en 
gemensam brand- och räddningsnämnd, 
den gemensamma nämnde trädde i kraft 
2018. Umeå kommun är värdkommun och 
den gemensamma nämnden ingår i Umeå 
kommuns organisation. Samverkan i 
nämnden möjliggör att samordna 
kommunernas enskilda resurser inom 
området skydd mot olyckor under en 
gemensam ledning. Det ger kommunerna 
bättre kostnadseffektivitet, kvalitet och 
utvecklingsförmåga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umeåregionens brand- och räddnings-
nämnd ansvarar för 

• kommunernas räddningstjänst och 
att fullgöra de uppgifter som enligt 
lag om skydd mot olyckor åligger 
kommunerna 

• tillsyn och prövning av tillstånd 
enligt lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor. 

Nämnden består av fyra ledamöter och fyra 
ersättare. Umeå kommun väljer två ledamöter 
och två ersättare, Robertsfors och Vindelns 
kommun väljer en ledamot och en ersättare 
vardera. Värdkommunen väljer ordförande och 
vice ordförande. 

Under året har arbetet fortsatt med att få den 
nya arbetsformen på plats. Arbete med att 
samordna de olika avtalen har påbörjats. Flytt 
av investeringsobjekt till värdkommunen har 
genomförts. Där kostnaden för avskrivningarna 
står för en del av underskottet eftersom den 
kostnaden inte fanns budgeterad för nämnden.  

GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND MED UMEÅ OCH 
VINDELN 

 
Repr från kommunen: Olov Nilsson 
Ansvarig tjänsteman: Lars Tapani  
 


