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2.0 

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE
Det är med tillfredsställelse kommunstyrelsen ytterligare ett år kan lämna en årsredovisning som 
speglar en kommun med välskött verksamhet och ekonomi. 

Under 2016 har vi blivit fler som bor i Robertsfors kommun.Vi har även under året tagit flera viktiga 
steg för att säkerställa att vi inom några år är 7000 invånare. Med en bostadsförsörjningsstrategi, 
konkreta beslut kring nya hus, stabil ekonomisk förutsättning i bostadsstiftelse och kommunför-
valtning, en ökning av bygglovsansökningar och intresse för byggande i kommunen, rustar vi ge-
mensamt. 

Verksamheten visar på en stark måluppfyllelse och utveckling i riktning mot högt ställda mål från 
fullmäktige och kommunstyrelse. Inte minst är det positivt att det gedigna kvalitetsutvecklingsar-
bete som sker i för- och grundskola leder till förbättrade resultat och måluppfyllelse. Välutbildade 
och kunniga pedagoger kan med fortsatt gott resursstöd från oss i politiken säkerställa att alla barn 
ges en god start i Robertsfors kommun. En bred lärarlönesatsning i för- och grundskola och beslu-
tade investeringarna kopplat till förskoleverksamhet i hela kommunen kommer även framtidssäkra 
kapacitet och kvalitet. 

Vi ser även att våra äldre är trygga och nöjda med vår omsorg. En viktig förutsättning för att vi ska 
kunna säkerställa detta är en fungerande kompetensförsörjning. Att vi fortsätter minska våra sjuktal 
och vara en attraktiv arbetsgivare är en viktig prioritering. Det är viktig att vi fortsätter det långsik-
tiga arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet och förstärka med arbete för hälsofrämjande 
arbetsplatser. Att vi även i facklig samverkan tar fram en lokal handlingsplan för ökad tjänstegrad 
och fler heltider är en viktig framtidsförändring tillsammans med vår personal.

År 2016 har på många sätt präglats av en stabilisering och utveckling. Mottagningsverksamhet av 
ensamkommande barn och flyktingar har hittat sina nya former, arbetsmarknaden har utvecklats 
stark, tillväxten i landet har varit god vilket samlat gett både ökade skatteintäkter och statsbidrag 
för året. Att vi nu på ett ansvarsfullt sätt ökar investeringstakten något möjliggör även att vi nyttjar 
vårt gynnsamma läge att ta viktiga steg gällande digitalisering och infrastruktur som även säker-
ställer en attraktiv miljö för våra företag och verksamheter att utvecklas i.

//Patrik Nilsson, kommunstyrelsens ordförande
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FAKTA OM ROBERTSFORS KOMMUN 
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Fem år i sammandrag 
 
År 2012 2013 2014 2015 2016 
Antal kommuninvånare 6717 6738 6724 6771 6784 

 
     

Kommunen      
Skatteintäkter och utjämningsbidrag  361532 369392 387411 395942 409909 
Resultat i % av skatter och utjämning 3,8 1,5 2,7 2,7 3,14 
Nettokostnader i % av skatter o utjämning 97,9 98,0 97,0 97,0 96,7 
Finansnetto, mkr 1,6 1,4 1,4 1,3 0,6 
Årets resultat, tkr 13647 5672 10625 10651 12883 

 
     

Eget kapital, tkr 149580 155252 165877 176528 189411 
Eget kapital, kr/kommuninvånare 22268 23041 24669 26071 27920 
Låneskuld , tkr 69000 60000 60000 40000 10000 
Låneskuld , kr/kommuninvånare 10204 8933 8904 5908 1474 
Soliditet, % 49 52 53 57 64 
Soliditet, % inkl ansvarsförbindelse -15 -14 -8 -3 3 

 
     

Antalet tillsvidareanställda 605 624 617 627 679 
Antal årsarbetare inkl visstids- o       
timanställda 632 651 658 660 717 
Löner o ersättningar, mkr 203 210 216 224 249 
           
 
Skattesats 

     År 2012 2013 2014 2015 2016 
Robertsfors kommun 22,9 23,10 23,10 23,10 23,15 
Västerbottens läns landsting 10,5 10,3 10,8 10,8 10,8 
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 34,85 34,85 35,35 35,35 35,40 

 

Mandatfördelning 
     År   2011-2014   2015-2018 

Socialdemokraterna 
 

14 
  

17 
Centerpartiet 

 
9 

  
8 

Vänsterpartiet 
 

2 
  

2 
Moderaterna 

 
2 

  
2 

Folkpartiet liberalerna 
 

2 
  

1 
Miljöpartiet de gröna 

 
1 

  
0 

Kristdemokraterna 
 

1 
  

1 
    31     31 

*Majoritet: Socialdemokraterna 
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3.3
MANDATFÖRDELNING

3.4
ORGANISATIONSÖVERSIKT
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4.0
STYRMODELL 
Mål- och resultatstyrning för Robertsfors kommun sker enligt modellen balanserat styrkort där den 
huvudsakliga inriktningen är att - oavsett var man befinner sig i organisationen –vision, önskat läge, 
perspektiv, mål och nyckelfaktorer är gemensamma delar fastställda av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens styrkort omfattar samtliga dess verksamheter och fastställs av kommunfullmäkti-
ge. Inom respektive verksamhet görs en nedbrytning av de mål och nyckelfaktorer som fastställts av 
fullmäktige. Tillsammans utgör de fyra perspektiven en målbild som pekar ut den politiska färdrikt-
ningen för kommunen och vad de samlade resurserna ska användas till. Med balanserade avses att 
styrning och uppföljning sker flerdimensionellt utifrån flera perspektiv. Perspektiven speglar olika di-
mensioner i verksamheten varför balans mellan de olika perspektiven eftersträvas. Perspektiven på-
verkar varandra på olika sätt varför flera orsak-verkan samband kan identifieras mellan perspektiven.

Med styrkort avses att de mått (=styrtal) som följs upp inom respektive perspektiv ska ha ett sam-
band med måluppfyllelse. Vidare ska måtten inte vara för många så att överblickbarheten försvin-
ner. Tanken är att styrtalen ska kunna redovisas på en bild för att ge en god överblick av vad som är 
viktigt för att uppnå målen. Styrkorten följs upp vid två tillfällen, delårsrapport och årsredovisning.  
Dokumenterad ekonomisk redovisning görs vid ytterligare två tillfällen, ekonomirapport 1(april) och 
ekonomirapport 2(september). Dessa används vid styrning av verksamhet vid avvikelser. 

Robertsfors kommun arbetar med fyra gemensamma perspektiv i hela organisationen:

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

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

Ekonomi avser de resurser som satsas i kommunens verksamheter 
samt resurseffektiviteten. Ekonomin måste vara i balans. Inom det-
ta perspektiv ska de finansiella målen anges.

Medarbetare – alla som har kommunen som arbetsgivare. Motive-
rade och delaktiga medarbetare som ser utvecklingsmöjlig-heter 
och ett tydligt, engagerande och nära ledarskap är viktigt för att 
verksamhetens processer ska fungera och medborgarna/ kunderna 
ska bli nöjda.
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5.0
OMVÄRLDSANALYS

Den internationella utvecklingen i omvärlden har haft en relativt svag ekonomisk ut-
veckling. Flera euroländer har fortfarande inte återhämtat sig efter finanskrisen. Ny-
tillkomna problem som lägre oljepriser och handelssanktioner mot Ryssland har på-
verkat utvecklingen på viktiga svenska exportmarknader som till exempel Norge och i 
Finland. Detta har inneburit en svagare svensk export. 

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

Dokumentet är evidensbaserat och den statistik som används är baserad på offentliga 
databaser främst med SCB som källa.   

5.1 

DEN INTERNATIONELLA EKONOMIN 

Den svenska ekonomin avslutade 2016 starkt. För helåret 2016 beräknas BNP ha ökat 
med 3,5 procent. För 2017 räknar SKL med att tillväxten i svensk ekonomi blir fortsatt 
hög. Prognosen är att det blir bättre fart på exporten och hushållens konsumtionsut-
gifter. Däremot beräknas investeringar och offentlig konsumtion växa i något lång-
sammare takt. 

BNP i Sverige ökade med 3,2 procent under 2016 (kalenderkorrigerad utveckling) och 
prognosen för 2017 är en ökning på 2,8 procent. (SKL prognos 17:6) 

5.2 

DEN SVENSKA EKONOMIN 
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Räntorna har fortsatt att vara låga i Sverige. Riksbanken sänkte styrräntan från 25 mars 
2015 till minusränta -0,25 procent och 17 februari 2016 till -0,50. Därefter har räntan legat 
oförändrad. Prognosen är att räntan tidigast kommer att höjas i början på 2018. BNP i Sve-
rige ökade med 3,2 procent under 2016 (kalenderkorrigerad utveckling) och prognosen för 
2017 är en ökning på 2,8 procent. (SKL prognos 17:6) 

Kommunsektorns resultat för 2016 är positiv. Regeringens bidrag till kommunerna till 
flyktingverksamhet bidrar i allt väsentligt till de stora överskotten.

Den förhållandevis höga tillväxten i den svenska ekonomin, med en snabb ökning av 
antalet arbetade timmar har gett bra skjuts åt skatteunderlaget i reala termer de se-
naste åren. Den utvecklingen fortsätter ytterligare under 2017 men väntas därefter att 
återgå till ett normalläge. 

Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar 
framledes. Utvecklingen går in i ett skede som innebär att kostnaderna för demografin 
ökar snabbare än intäkterna. Detta kräver ett nytt synsätt på kommunal välfärd och en 
rad åtgärder från kommunerna. 

5.3 

KOMMUNSEKTORN 

Antalet arbetslösa i riket uppgick vid 2016 års utgång till 7,6 % vilket är något lägre i jäm-
förelse med dec 2015 (7,8 %)  Arbetslösheten i kommunen var vid årets slut 6,9 %. (6,3) 
Detta är en ökning då uppsägningarna från Element6 verkställts. Många har redan fått nya 
arbeten i och utanför kommunen.

5.4 

ARBETSLÖSHET 
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5.5

BEFOLKNING  
Antalet invånare och demografin ger de mest grundläggande förutsättningarna för 
kommunens finansiering och verksamhet. Befolkningen har ökat, under de senaste 
fem åren, med 22 invånare (förändring). Detta är ett trendbrott, vilket är mycket posi-
tivt för kommunen. Tre av de fem senaste åren har befolkningen ökat. För första gång-
en på länge är det också ett födelseöverskott med 2 personer. Flyttningsnettot har 
medfört att antalet invånare ökat med 11 stycken. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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NÅGRA GRUNDLÄGGANDE 
FÖRUTSÄTTNINGAR 
Befolkning
Antalet invånare och demografin ger de 
mest grundläggande förutsättningarna för 
kommunens finansiering och verksamhet. 
Befolkningen har ökat, under de senaste 
fem åren, med 22 invånare (förändring).
Detta är ett trendbrott, vilket är mycket 
positivt för kommunen. Tre av de fem 
senaste åren har befolkningen ökat. För 
första gången på länge är det också ett 
födelseöverskott med 2 personer. 
Flyttningsnettot har medfört att antalet 
invånare ökat med 11 stycken.

Tabell 1 Befolkningsförändring 2012 – 2016

BEFOLKNINGSUTVECKLING
Den 31 dec Antal 

invånare
Förändring

2012
2013
2014
2015
2016

6717
6738
6724
6771
6784

-45
+21
-14
+47
+13

Antalet individer i åldersgrupperna som 
omfattas av kommunens dominerande 
verksamheter barnomsorg/utbildning och
äldreomsorg samt åldersgruppen övriga 
har utvecklats på följande sätt.

Källa SCB

Tabell 2. Demografisk utveckling 2011 – 2015.

DEMOGRAFISK UTVECKLING
Ålder Summa

År 0-19 20-64 65-79 80-
2011
2012

1612
1583

3591
3529

1105
1148

453
457

6762
6717

2013 1851 3268 1175 444 6738
2014 1825 3241 1219 439 6724
2015 1876 3220 1237 438 6771
Förändring fem år +264 -371 132 -15 -9

Förvärvsarbete och sammanräknad 
förvärvsinkomst
Antalet förvärvsarbetande har under de 
senaste fem åren som statistik nu finns 
tillgänglig utvecklats på det sätt som 
framgår av tabell 3. Andelen förvärvs-
arbetande som bor och arbetar i kommunen 
har minskat med 121 personer under 
femårsperioden. Utpendlingen har ökat 
med 64 personer under samma period.

Nettopendlingen har ökat med 77 personer 
i jämförelse med 2011.

Trots hög andel förvärvsarbetande är 
medelinkomsten lägre än genomsnittet i 
länet.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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Antalet individer i åldersgrupperna som om-
fattas av kommunens dominerande verksam-
heter barnomsorg/utbildning och äldre-
omsorg samt åldersgruppen övriga har ut-
vecklats på följande sätt:

5.6

FÖRVÄRVSARBETE OCH FÖRVÄRVSINKOMST  
Antalet förvärvsarbetande har under de senaste fem åren som statistik nu finns till-
gänglig utvecklats på det sätt som framgår av tabell 3. Andelen förvärvsarbetande 
som bor och arbetar i kommunen har minskat med 121 personer under femårsperio-
den. Utpendlingen har ökat med 64 personer under samma period. Nettopendlingen 
har ökat med 77 personer i jämförelse med 2011. Trots hög andel förvärvsarbetande 
är medelinkomsten lägre än genomsnittet i länet. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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Tabell 3. Antal förvärvsarbetande och pendlare 2011 – 2015.

ANTAL FÖRVÄRVSARBETANDE            
            
  2015 2014 2013 2012 2011 
Inpendling 370 381 382 400 383 
Utpendling 1302 1265 1294 1206 1238 
Netto 932 884 912 806 855 
Bor o arbetar i kommunen 1994 2103 2076 2139 2115 

Statliga finansieringsbidrag

Beroendet av statens finansieringsbidrag 
och utjämningssystemet fortsätter att vara 
stort. De generella statliga finansierings-
stöden svarar 2016 för 28 procent (30
procent 2015) och kommunalskatten för 72
procent av den generella finansieringen. 
Andelen har under de senaste fem åren 
pendlat mellan 28 och 35 procent. Den 1 
januari 2014

infördes nuvarande system för kommunal-
ekonomisk utjämning. Systemet kan delas 
upp i fyra delar: inkomstutjämning, 
kostnadsutjämning, strukturbidrag,
fastighetsavgift och reglerings-
bidrag/avgift. Förändringen ger 
Robertsfors kommun högre bidrag än i 
tidigare tillämpat system. 

Tabell 4. Generella intäkter 2012 - 2016

Generella intäkter År
2016 2015 2014 2013 2012

Kommunalskatt 294054 279221 269044 265077 259511
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag

79016
2590

75114
3269

73048
3273

68897
2567

64889
2585

Kostnadsutjämningsbidrag
Avgift för LSS-utjämning
Införandebidrag

21740
-4240

0

25785
-1485

0

29493
-1288

0

18200
-552

0

18650
585

0
Fastighetsavgift
Regleringsavgift/bidrag

13554
-232

13504
-260

12278
1563

12139
3063

11983
3329

Generella bidrag från staten 3427 794 0 0 0
Summa 409909 395942 387411 369392 361532

Händelser av väsentlig betydelse

Under året har beslut tagits som kan anses 
vara av väsentlig betydelse:

• Beslut att köpa en fastighet i 
Robertsfors samt bygga hyreshus 
på tomten (RoBo o kommun-
fullmäktige.)

• Beslut att anta en Bostads-
försörjningsplan kf 161205

• Beslut att anta OPF-KL, 
bestämmelser om pension och 
omställningsstöd för förtroende-
valda, kf 7 juni 2016

• Ny kommunchef anställd från juni 
2016
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5.7

STATLIGA FINANSIERINGSBIDRAG
Beroendet av statens finansieringsbidrag och utjämningssystemet fortsätter att vara 
stort. De generella statliga finansieringsstöden svarar 2016 för 28 procent (30 procent 
2015) och kommunalskatten för 72 procent av den generella finansieringen. Andelen 
har under de senaste fem åren pendlat mellan 28 och 35 procent. Den 1 januari 2014 
infördes nuvarande system för kommunalekonomisk utjämning. Systemet kan delas 
upp i fyra delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, fastighetsav-
gift och regleringsbidrag/avgift. Förändringen ger Robertsfors kommun högre bidrag 
än i tidigare tillämpat system. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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Tabell 3. Antal förvärvsarbetande och pendlare 2011 – 2015.

ANTAL FÖRVÄRVSARBETANDE            
            
  2015 2014 2013 2012 2011 
Inpendling 370 381 382 400 383 
Utpendling 1302 1265 1294 1206 1238 
Netto 932 884 912 806 855 
Bor o arbetar i kommunen 1994 2103 2076 2139 2115 

Statliga finansieringsbidrag

Beroendet av statens finansieringsbidrag 
och utjämningssystemet fortsätter att vara 
stort. De generella statliga finansierings-
stöden svarar 2016 för 28 procent (30
procent 2015) och kommunalskatten för 72
procent av den generella finansieringen. 
Andelen har under de senaste fem åren 
pendlat mellan 28 och 35 procent. Den 1 
januari 2014

infördes nuvarande system för kommunal-
ekonomisk utjämning. Systemet kan delas 
upp i fyra delar: inkomstutjämning, 
kostnadsutjämning, strukturbidrag,
fastighetsavgift och reglerings-
bidrag/avgift. Förändringen ger 
Robertsfors kommun högre bidrag än i 
tidigare tillämpat system. 

Tabell 4. Generella intäkter 2012 - 2016

Generella intäkter År
2016 2015 2014 2013 2012

Kommunalskatt 294054 279221 269044 265077 259511
Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag

79016
2590

75114
3269

73048
3273

68897
2567

64889
2585

Kostnadsutjämningsbidrag
Avgift för LSS-utjämning
Införandebidrag

21740
-4240

0

25785
-1485

0

29493
-1288

0

18200
-552

0

18650
585

0
Fastighetsavgift
Regleringsavgift/bidrag

13554
-232

13504
-260

12278
1563

12139
3063

11983
3329

Generella bidrag från staten 3427 794 0 0 0
Summa 409909 395942 387411 369392 361532

Händelser av väsentlig betydelse

Under året har beslut tagits som kan anses 
vara av väsentlig betydelse:

• Beslut att köpa en fastighet i 
Robertsfors samt bygga hyreshus 
på tomten (RoBo o kommun-
fullmäktige.)

• Beslut att anta en Bostads-
försörjningsplan kf 161205

• Beslut att anta OPF-KL, 
bestämmelser om pension och 
omställningsstöd för förtroende-
valda, kf 7 juni 2016

• Ny kommunchef anställd från juni 
2016

5.8

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE
Under året har beslut tagits som kan anses vara av väsentlig betydelse:

 Beslut att köpa en fastighet i Robertsfors samt bygga hyreshus på tomten 
 (RoBo och  kommunfullmäktige.)
 
 Beslut att anta en Bostadsförsörjningsplan kf 161205
 
 Beslut att anta OPF-KL, bestämmelser om pension och omställningsstöd för för
            troendevalda, kf 7 juni 2016
 
 Ny kommunchef anställd från juni 2016
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6.0

EKONOMISKT RESULTAT
Årets resultat för koncernen är ett överskott med 13,2 miljoner kronor. Detta är 1,6 mil-
joner kronor bättre än förra året. Av årets resultat kan 12,9 miljoner hänföras till kom-
munens verksamhet och 0,3 miljoner till Robertsfors Bostäder.  Stiftelsen Sikeå hamn 
redovisar ett resultat på minus 29 tkr. 

Resultatet 2016 är 1,6 miljoner starkare än föregående år. Statens generella statsbidrag 
för flyktingverksamheten uppgår till 3,4 miljoner extra för 2016, vilket bidrar till det 
goda resultatet.  Robertsfors Bostäder uppvisar ett överskott på 343 tkr vilket är 606 tkr 
sämre än föregående år. Nedanstående analys avser koncernen.

Verksamhetens intäkter har ökat med 35,1 mkr i jämförelse med 2015. I allt väsentligt 
står ökade bidrag för skillnaden, 34,2 mkr. Taxor och avgifter har ökat med 0,8 mkr och 
hyresintäkter med 0,5 mkr. Försäljningsintäkter och övriga intäkter är i stort sett oför-
ändrade. Verksamhetens kostnader har ökat med 46,4 mkr. Av den kostnadsökningen 
svarar personalrelaterade kostnader med 36,2 mkr. Lönekostnaden har ökat med 26,3 
mkr. (10,5% ökning). Ökningen är betydligt högre än föregående år, vilket i allt väsent-
ligt beror på utökad verksamhet inom ensamkommande flyktingbarn på helåret 2016.

Statens satsningar på förstelärare och lärarlyft påverkar också ökningen. Den löneök-
ningen neutraliseras med bidrag från staten till dessa satsningar. Pensionskostnaderna 
är 2,0 mkr lägre i jämförelse med föregående år Den största orsaken är uppbokning 
av förtroendevaldas intjänade pension på ca 2, 0 mkr för 2015. Årets intjänande avser 
endast innevarande år och blir betydligt lägre. Köp av huvudverksamhet och konsult-
tjänster har ökat med 1,5 mkr. Kostnaden för bränsle, energi och vatten har ökat med 
0,2 mkr Kostnaden för övriga tjänster och entreprenader har ökat med 12,1 mkr och 
övriga kostnader minskat med 2,7 mkr. Inga Jämförelsestörande poster har påverkat 
resultatet detta år.  

Avskrivningarna har minskat med 1,7 miljoner kronor och uppgår till 17,2 mkr. Minsk-
ningen beror i allt väsentligt på kommunens övergång till komponentavskrivning. Av-
skrivningarna enligt plan för byggnader och anläggningar har minskat med 1,9 mkr 
och ligger på nivån 12,6 mkr. Avskrivningarna för maskiner och inventarier har ökat 
med 0,2 mkr och igger på 4,6 miljoner kronor. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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EKONOMISKT RESULTAT
Jämförelse med föregående år

Årets resultat för koncernen är ett över-
skott med 13,2 miljoner kronor. Detta är 
1,6 miljoner kronor bättre än förra året.
Av årets resultat kan 12,9 miljoner hän-

föras till kommunens verksamhet och
0,3 miljoner till Robertsfors Bostäder.  
Stiftelsen Sikeå hamn redovisar ett resultat 
på minus 29 tkr.

Tabell 5.  Resultat justerat för jämförelsestörande poster

Text Koncernen Kommunen
Tkr 2016 2015 2016 2015
Årets redovisade resultat 13 197 11 608 12 883 10 651
Avgår jmf störande poster
Återbet AFA-försäkringspengar
KPA, pensionsförsäkring

0
0

3 671
0

Justerat resultat 13 197 7 937 12 883 6 980

Resultatet 2016 är 1,6 miljoner starkare än 
föregående år. Statens generella statsbidrag 
för flyktingverksamheten uppgår till 3,4 
miljoner extra för 2016, vilket bidrar till 
det goda resultatet. 

Robertsfors Bostäder uppvisar ett överskott 
på 343 tkr vilket är 606 tkr sämre än 
föregående år.
Nedanstående analys avser koncernen.

Verksamhetens intäkter har ökat med 35,1
mkr i jämförelse med 2015. I allt väsentligt 
står ökade bidrag för skillnaden, 34,2 mkr.
Taxor och avgifter har ökat med 0,8 mkr 
och hyresintäkter med 0,5 mkr.
Försäljningsintäkter och övriga intäkter är i 
stort sett oförändrade.

Verksamhetens kostnader har ökat med 
46,4 mkr. Av den kostnadsökningen svarar 
personalrelaterade kostnader med 36,2
mkr. Lönekostnaden har ökat med 26,3
mkr. (10,5% ökning). Ökningen är 
betydligt högre än föregående år, vilket i 
allt väsentligt beror utökad verksamhet 
inom ensamkommande på helåret 2016. 
Statens satsningar på förstelärare och 

lärarlyft påverkar också ökningen. Den 
löneökningen neutraliseras med bidrag från 
staten till dessa satsningar. 
Pensionskostnaderna är 2,0 mkr lägre i
jämförelse med föregående år Den största 
orsaken är uppbokning av förtroendevaldas 
intjänade pension på ca 2, 0 mkr för 2015. 
Årets intjänande avser endast innevarande 
år och blir betydligt lägre. Köp av huvud-
verksamhet och konsulttjänster har ökat
med 1,5 mkr. Kostnaden för bränsle, energi
och vatten har ökat med 0,2 mkr 
Kostnaden för övriga tjänster och 
entreprenader har ökat med 12,1 mkr och 
övriga kostnader minskat med 2,7 mkr.

Inga Jämförelsestörande poster har 
påverkat resultatet detta år. 

Avskrivningarna har minskat med 1,7
miljoner kronor och uppgår till 17,2 mkr.
Minskningen beror i allt väsentligt på 
kommunens övergång till komponent-
avskrivning. Avskrivningarna enligt plan 
för byggnader och anläggningar har 
minskat med 1,9 mkr och ligger på nivån 
12,6 mkr. Avskrivningarna för maskiner 
och inventarier har ökat med 0,2 mkr och 

          0     3 671 
    

 

      0 
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Investeringarna har legat på en låg nivå under senaste åren, men har från och med 
2013 ökat. Under 2016 har kostnaden för investeringar uppgått till 27,9 mkr. Verksam-
hetens nettokostnad har under året ökat med 13,2 mkr. En mer detaljerad beskrivning 
av nettokostnaderna finns under stycket ”Jämförelse nettokostnader”. Skatteintäkter-
na, de generella statsbidragen och utjämningsbidragen har ökat med 14,0 mkr. Skat-
teintäkterna har ökat med 14,8 mkr.

De generella statsbidragen har minskat med 0,8 mkr. Inkomstutjämningsbidraget står 
för en ökning på 3,9 mkr. Den största minskningen står bidragen till kostnadsutjäm-
ningen för, 4,0 mkr. Regleringsbidraget och fastighetsavgiften är ganska oförändrad. 
Till LSS utjämningen betalar vi ytterligare 2,8 mkr i förhållande till 2015. Det extra ge-
nerella bidraget till flyktingverksamheten uppgår till 3, 4 mkr. 

Finansnettot har fortsatt att minska i jämförelse med tidigare år. Minskningen uppgår 
till 0,7 mkr. Det förklaras av fortsatt låga räntor samt en minskad långfristig upplåning. 

6.1 

JÄMFÖRELSE MED BUDGET 

Resultatmålet enligt den av kommun-
fullmäktige fastställda resultatbud-
geten, efter tilläggsbudgeteringar för 
2016, var ett positivt resultat på 4,1 
mkr. Resultatmålet uppnåddes och 
gav ett plusresultat med 12,9 mkr. 

Detta är 8,8 miljoner bättre än resul-
tatmålet. I allt väsentligt beror det på 
statens generella statsbidrag till flyk-
tingverksamheten samt lägre kost-
nader för avskrivningar. Budgetupp-
följningen pekade i maj 2016 på en 
negativ budgetavvikelse på 2,7 mkr 
för kommunstyrelsen.

De största underskotten prognostise-
rades inom grundskola, lärcentrum, 
barn och familj samt särskilt boende. 
Årets resultat prognostiserades till 
plus 8,6 mkr. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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ligger på 4,6 miljoner kronor. 
Investeringarna har legat på en låg nivå 
under senaste åren, men har från och med 
2013 ökat. Under 2016 har kostnaden för 
investeringar uppgått till 27,9 mkr.

Verksamhetens nettokostnad har under 
året ökat med 13,2 mkr. En mer detaljerad 
beskrivning av nettokostnaderna finns 
under stycket ”Jämförelse nettokostnader”

Skatteintäkterna, de generella stats-
bidragen och utjämningsbidragen har 
ökat med 14,0 mkr. Skatteintäkterna har 
ökat med 14,8 mkr.

De generella statsbidragen har minskat
med 0,8 mkr. Inkomstutjämningsbidraget 
står för en ökning på 3,9 mkr. Den största 
minskningen står bidragen till 
kostnadsutjämningen för, 4,0 mkr. 
Regleringsbidraget och fastighetsavgiften 
är ganska oförändrad. Till LSS 
utjämningen betalar vi ytterligare 2,8 mkr i 
förhållande till 2015. Det extra generella 
bidraget till flyktingverksamheten uppgår 
till 3, 4 mkr. 

Enligt rådet för kommunal redovisning ska 
preliminär avräkning för innevarande års 
skatteintäkter bokas upp i bokslutet. Enligt
rekommendation 4:2 ska avräkningen 
beräknas utifrån SKL:s skatteunderlags-
prognos från och med 2007 års bokslut. Ej 
ESV som tidigare var rekommenderat

Finansnettot har fortsatt att minska i
jämförelse med tidigare år. Minskningen 
uppgår till 0,7 mkr. Det förklaras av 
fortsatt låga räntor samt en minskad 
långfristig upplåning. 

JÄMFÖRELSE MED BUDGET
(Robertsfors kommun)
Resultatmålet enligt den av kommun-
fullmäktige fastställda resultatbudgeten, 
efter tilläggsbudgeteringar för 2016, var ett 
positivt resultat på 4,1 mkr. Resultatmålet 
uppnåddes och gav ett plusresultat med 

12,9 mkr. Detta är 8,8 miljoner bättre än 
resultatmålet. I allt väsentligt beror det på 
statens generella statsbidrag till flykting-
verksamheten samt lägre kostnader för 
avskrivningar.

Budgetuppföljning/prognos under året
Budgetuppföljningen pekade i maj 2016 på
en negativ budgetavvikelse på 2,7 mkr för
kommunstyrelsen De största underskotten 
prognostiserades inom grundskola,
lärcentrum, barn och familj samt särskilt 
boende. Årets resultat prognostiserades till 
plus 8,6 mkr. 
I nedanstående tabell visas prognosen vid 
de olika uppföljningstillfällena.
 
 
VERKSAMHET 

Budget 

Progn  Progn Progn Bokslut 
Avv Avv Avv Avv 
Ek  1 Delår Ek 2 2016 

Politisk verksamhet 3017 0 -30 -00 -89 
Kommunledning mm 17862  0 50 -400 -1225 
Kollektivtrafik 5800 -245 118 300 751 
Bredband (affärsmässig 
verksamhet) -96  0 0  0 -39 
Utveckling o 
information 11888 0 0 0 -426 
Förskola 38841 177 63 655 292 
Grundskola 84437 -1559 -1989 -551 55 
Lärcentrum 32099 - 1309 81 370 147 
Särskola 4776 827 898 0 101 
Kultur inom bou 5562  79 24 116 238 
Ins för ordinärt boende 45240  1600 1370 1580 1210 
Ins för särskilt boende 66955 -700 -610 -1350 -2204 
Ins funktionshindrade 24321  0 -550 -1830 -1378 
Ins för barn o familj 18137  -1542 -792 -571 -273 
Ins för flyktingar och 
invandrare 0  0 0  0 0 
Färdtjänst/riksfärdtjänst 2182  0 -135 -200 -311 
Tillsyn miljö o Bygg 2819  0 121 0 259 
Fastighet/badhus/städ -21171  0 143 200 112 
Gator/VA/avfall/Park 5440  0 0  0 21 
Räddningstjänst 5222  0 0 -200 -118 
Måltidsverksamhet 12861  0 176 0 153 
SHB kontor/bilpool 2316  0 -261 -100 -249 
Summa   

 
368508 

 
 

-2672 

   
 

 -2771 

  

kommunstyrelsen -1423 -2973 
(Prognos under året)
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I delårsbokslutet för årets sex första månader – som behandlades av kommun-styrel-
sen vid dess sammanträde den 6 september – prognostiserades ett resultat för helåret 
2016 på plus 7,5 mkr.  Vid ekonomisk rapport 2 i oktober prognostiserades årets resul-
tat plus 8,8 mkr. Beträffande det slutliga utfallet mot kommunens resultatbudget görs 
följande analys: Verksamhetens nettokostnader avviker stort jämfört med budget för 
verksamheter kommunstyrelsen, övrigt med 1,2 mkr. Högre kostnader för införande 
av nytt HR system och licenskostnader inom IT-området är de största orsakerna till 
underskottet.
 
Verksamheter inom sociala utskottets ansvarsområde visar på ett underskott inom 
särskilt boende med 2,2 mkr och ett överskott inom ordinärt boende på 1,2 mkr som 
största avvikelser. Även insatser för funktionshindrade visar ett underskott med 1,4 
mkr.

Inom barn- och utbildnings ansvarsområden är avvikelserna små, störst inom förskola 
med plus 0,3 mkr. Inom samhällsbyggnads verksamhetsområden står kollektivtrafiken 
för största överskottet. Förutom de avvikelser mot tilldelad nettoram på minus 3,0 mil-
joner som utskottsvis kommenteras i avsnittet ”Verksamhetsberättelser” har överskott 
mot budget främst uppstått genom extra generellt statsbidrag till flyktingverksam-het, 
lägre pensionskostnader och lägre avskrivningar. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag avviker med plus 6,9 mil-
joner kronor mot budget. Det extra statsbidraget till flyktingverksamhet uppgår till 3,4 
miljoner kronor.

Finansnettot lämnar ett överskott mot budgeterat utrymme med 0,6 miljoner
kronor. Det förklaras av att räntenivån på långfristig upplåning fortfarande ligger på 
låg nivå, samt att låneskulden amorterats ned med 30 miljoner under 2016.  

6.2 

KOMMUNENS DRIFTREDOVISNING I SAMMANDRAG
Kommunfullmäktiges styrning sker bl a genom beloppsmässiga nettoramar av skatte-
medel till styrelse/nämnder. Kommunstyrelsen fastställer fördelningen per verksam-
hetsrad till de olika utskotten. Vid ramtilldelningen till styrelser/utskott exkluderas 
kalkylerad kapitalkostnad.  Omfattningen av kalkylerad kapitalkostnad bestäms av in-
vesteringsvolymen, vilken i sin tur bestäms av kommunfullmäktige.

Att den kalkylerade kapitalkostnaden är en intern transaktion som i begränsad grad 
är påverkbar av styrelse/utskott motiverar att posten inte ingår i nettoramen. Detta 
förklarar att kalkylerad kapitalkostnad exkluderas i den här sammanställningen över 
driftredovisningen.
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Tabell 6  Driftredovisning 2016 och budgetutfall.

DRIFTSREDOVISNING OCH BUDGETUTFALL
(exkl kalkylerade 
kapitalkostnader)
Nämnd Driftintäkter Driftkostnader Nettodriftkostn
Tkr Redovisning Budgetavv Redovisning Budgetavv Redovisning Budgetavv
Kommunrevisorer 0 0 -529 -8 -529 -8
Kommunstyrelsen mm 1383 -60 -23576 -1256 -22193 -1316
-tillväxtutskott/U & I 5006 4773 -17320 -5199 -12314 -426
-allmänna utskottet 86725 3063 -101576 -2445 -14851 618
-barn och utbildning 13294 4076 -178174 -3241 -164880 835
-sociala utskott 84552 58853 -241850 -61498 -157298 -2645
Jävsnämnden 0 0 -21 11 -21 11
Överförmyndare 22 22 -794 -145 -772 -123
Nettokostnad utöver 
driftkostnader ovan mm 188 -1071 -7640 4321 -7752 3250
Avskrivningar 0 0 -15873 1127 -15873 1127
Bredband 2260 163 -2203 -201 57 -38
SUMMA 193430 69819 -589856 -67606 -396426 1285

(

Nettodriftkostnaden visar en budget-
avvikelse på plus 1,3 miljoner. De största 
avvikelserna finns inom sociala utskottets 
verksamhetsansvar. Insatser i särskilt 
boende överskrider budget med 2,2 
miljoner kronor och insatser enligt LSS 
med 1,4 miljoner. För insatser i särskilt 
boende är det främst personalkostnader, 
ökad arbetsgivaravgift för ungdomar samt 
inköp av arbetskläder som bidragit till 
underskottet. Underskott mot budget har 
uppstått inom kommunstyrelsen, övrigt 
verksamhetsområde. Detta beror främst på 
extra personalkostnader inför införande av 
nytt personalsystem. Även 

inom IT området har kostnader överskridit 
budget, mest beroende på högre kostnader 
för licenser till olika programvaror.
Allmänna utskottet visar ett plusresultat 
mot budget på 0,6 mkr. Miljö och bygg 
samt kollektivtrafik står för det största 
överskottet. 
Verksamheter inom barn- och utbildnings
ansvarsområde visar ett överskott på totalt 
0,8 miljoner kronor. Inom förskolan har 
lönekostnaderna varit högre men inter-
kommunala kostnader lägre. Även kultur i 
skolan visar på ett överskott.
Efter omläggning till komponent-
avskrivning av kommunens tillgångar har 
kostnaderna för avskrivning minskat med 
1,1 miljoner kronor för 2016.

Nettodriftkostnaden visar en budgetavvikelse på plus 1,3 miljoner. De största avvikel-
serna finns inom sociala utskottets verksamhetsansvar. Insatser i särskilt boende över-
skrider budget med 2,2 miljoner kronor och insatser enligt LSS med 1,4 miljoner. För 
insatser i särskilt boende är det främst personalkostnader, ökad arbetsgivaravgift för 
ungdomar samt inköp av arbetskläder som bidragit till underskottet. 

Underskott mot budget har uppstått inom kommunstyrelsen, övrigt verksamhetsom-
råde. Detta beror främst på extra personalkostnader inför införande av nytt personal-
system. Även inom IT området har kostnader överskridit budget, mest beroende på 
högre kostnader för licenser till olika programvaror. 
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Verksamheter inom barn- och utbildnings ansvarsområde visar ett överskott på totalt 
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Efter omläggning till komponentavskrivning av kommunens tillgångar har kostnader-
na för avskrivning minskat med 1,1 miljoner kronor för 2016.
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Tabell 7   Driftredovisning 2016 jämfört med föregående år.

DRIFTSREDOVISNING 
(exkl kalkylerade kapitalkostnader)
Nämnd Driftintäkter Driftkostnader Nettodriftkostn
Tkr 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Kommunrevisorer 0 -529 -521 -529 -521
Kommunstyrelsen 1383 3477 -23576 -32518 -22193 -29041
-Tillväxtutskottet 5006 3218 -17320 -15296 -12314 -12078
-Allmänna utskottet 86725 84032 -101576 -90520 -14851 -6488
-Barn- och utbildning 13294 10266 -178174 -166196 -164880 -155930
-Sociala utskottet 84552 54368 -241850 -208179 -157298 -153811
Jävsnämnd 0 -21 -20 -21 -20
Överförmyndare 22 22 -794 -614 -772 -592
Nettokostn utöver 
driftkostn ovan mm 188 -7640 -11897 -7752 -11897
Avskrivningar 0 -15873 -17253 -15873 -17253
Jämförelsestörande post 0 3671 0 0 0 3671
Bredband 2260 I ks -2203 I ks
SUMMA 193430 159054 -589856 -543014 -396426 -383960

Nettodriftkostnaderna i jämförelse med 
föregående år ökar med 12,5 mkr. Inom 
kommunstyrelsen, övrigt, har nettodrift-
kostnaderna minskat. Detta beror på att 
kostnaderna för kollektivtrafik är överfört 
till allmänna utskottets ansvar. Det medför 
att allmänna utskottets nettokostnader ökat 
i motsvarande grad.  
En del av den stora nettokostnadsökningen 
beror på att återbetalning av AFA pengar 
utbetalades 2015. (jämförelsestörande 
post)

Nettokostnaden inom förskola inkl 
pedagogisk omsorg har ökat med 8% i 
jämförelse med föregående år. Det 
förklaras av volymökning och 
personalförstärkningar. 

Skolskjutskostnaderna inom grundskolan 
har ökat med 2,8 miljoner kronor i 
jämförelse med 2015. 
Inom sociala utskottets ansvarsområde har 
nettodriftskostnaderna ökat med 3,5 
miljoner. I allt väsentligt beror det på höga 
löneökningar, ökade arbetsgivaravgifter för 
ungdomar under 26 år samt volymökning 
inom LSS området.

Inom tillväxtutskottets verksamhetsområde 
har nettodriftkostnaderna ökat marginellt.

För mer information kring driftredo-
visningen hänvisas till avsnittet 
”Verksamhetsberättelser” där varje 
verksamhet mer ingående beskrivs.

Nettodriftkostnaderna i jämförelse med föregående år ökar med 12,5 mkr. Inom kom-
munstyrelsen, övrigt, har nettodriftkostnaderna minskat. Detta beror på att kostna-
derna för kollektivtrafik är överfört till allmänna utskottets ansvar. Det medför att all-
männa utskottets nettokostnader ökat i motsvarande grad.  

En del av den stora nettokostnadsökningen beror på att återbetalning av AFA pengar 
utbetalades 2015. (jämförelsestörande post)

Nettokostnaden inom förskola inkl pedagogisk omsorg har ökat med 8% i jämförelse 
med föregående år. Det förklaras av volymökning och personalförstärkningar. 
Skolskjutskostnaderna inom grundskolan har ökat med 2,8 miljoner kronor i jämförel-
se med 2015. 

Inom sociala utskottets ansvarsområde har nettodriftskostnaderna ökat med 3,5 mil-
joner. I allt väsentligt beror det på höga löneökningar, ökade arbetsgivaravgifter för 
ungdomar under 26 år samt volymökning inom LSS området. 

Inom tillväxtutskottets verksamhetsområde har nettodriftkostnaderna ökat margi-
nellt. 

För mer information kring driftredovisningen hänvisas till avsnittet ”Verksamhetsbe-
rättelser” där varje verksamhet mer ingående beskrivs. 
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6.3

JÄMFÖRELSE MELLAN NETTOKOSTNADER PER RAPPORTPERIOD

Nedanstående tabell visar nettokostnader för femårsperioden 2012-2016. Nettokost-
naderna ökade inte så mycket under åren 2012-2013. Därefter har de fortsatt att öka 
kraftigt, framför allt från 2014 och framåt. Sänkta PO kostnader hösten 2012 påverkade 
kostnaderna, Från andra halvåret 2012 ser man dock en ökning av nettokostnaderna. 
Tendensen är ökade kostnader för 2014 och 2015. 

Nettodriftkostnaderna ökade med 12, 5 miljoner kronor under 2016 jämfört med 2015. 
Bruttolönerna ökade med 8,2 miljoner 2015 och 26,3 miljoner 2016. Riktade statsbi-
drag, 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.

Intäkterna sammantaget har ökat mycket för 2016 i förhållande till föregående år, med 
hänvisning till ovan förklaring.          
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Utökad verksamhet för ensamkommande 
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6.4

JÄMFÖRELSE AV ÅRETS RESULTAT, RULLANDE 12 MÅNADERS UTF. 

Nedanstående tabell visar årets resultat mellan rullande 12-månadersutfall. Från 
2009 har kommunen haft ett plusresultat räknat på helår. 

Återbetalning av avtalsgruppsjukförsäkring påverkar resultatet positivt både 2012, 
2013 och 2015. Skatteintäkterna ökade 2012 då den beslutade skattehöjningen på 
50 öre trädde i kraft vilket påverkade 2012 års resultat och även 2013 års resultat. 
2014 års goda resultat beror till stor del på det nya utjämningssystemet som gett 
Robertsfors kommun betydligt högre skatteintäkter. (utjämning) För helåret 2015 
påverkar återbetalningen av AFA-pengar på 3,7 mkr resultatet positivt samt goda 
resultat i många verksamheter. Förutom ett budgeterat resultat på plus 4,1 miljoner 
kronor har det generella bidraget till flyktingverksamhet på 3,4 miljoner påverkat 
resultatet positivt för 2016. Avskrivningarna är 1,1 miljon lägre samt också lägre pen-
sionskostnader har påverkat 2016. 
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Jämförelse av Åres resultat, rullande 12-månadersutfall

Nedanstående tabell visar årets resultat 
mellan rullande 12-månadersutfall. Från
2009 har kommunen haft ett plusresultat 
räknat på helår. 
Återbetalning av avtalsgruppsjukförsäkring 
påverkar resultatet positivt både 2012, 
2013 och 2015. Skatteintäkterna ökade 
2012 då den beslutade skattehöjningen på 
50 öre trädde i kraft vilket påverkade 2012 
års resultat och även 2013 års resultat.
2014 års goda resultat beror till stor del på 
det nya utjämningssystemet som gett 

Robertsfors kommun betydligt högre 
skatteintäkter. (utjämning) För helåret 
2015 påverkar återbetalningen av AFA-
pengar på 3,7 mkr resultatet positivt samt 
goda resultat i många verksamheter. För-
utom ett budgeterat resultat på plus 4,1 
miljoner kronor har det generella bidraget 
till flyktingverksamhet på 3,4 miljoner 
påverkat resultatet positivt för 2016.
Avskrivningarna är 1,1 miljon lägre samt 
också lägre pensionskostnader har påverkat 
2016.

 
 

2012 12/13 2013 13/14 2014 14/15 2015 15/16
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6.5

INVESTERINGAR OCH DERAS FINANSIERING 

Årets nettoinvesteringar för koncernen uppgår till 27,9 miljoner kronor. Av dessa svarar 
kommunen för hela investeringskostnaden. För 2016 är investeringarna 11,1 mkr högre än 
2015. 

Investeringsvolymen var i budget för 2016 bestämd till 59,8 miljoner (inklusive ombud-
geteringar). Detta är i särklass den största investeringsbudgen på många år. Ombyggnad 
Lillberget (förskola) ändrade inriktning under 2015 som medförde att ett större anslag av-
sattes 2016. Investeringen har nu framflyttats till 2017. Även förskolor i norra och södra 
kommundelen skjuts på till 2017. Detta medför att nästan samtliga ny/ombyggnader av 
förskolor skjuts till 2017. De största investeringarna för 2016 har utförts inom bredbandsut-
byggnaderna, gator vatten o avlopp samt ett-till-ett satsning i skolorna. Räddningstjänsten 
bygger upp ett större belopp när t ex ny brandbil behöver inköpas (1,4 mkr). Ombudgete-
ring till 2017 plus den stora investeringsvolym som är beslutad för 2017 inklusive förskolor-
na gör att likviditeten blir lägre. Från 2014 har kommunen börjat dela upp investeringarna 
i komponenter s k komponentavskrivning. Från 2016 har avskrivningstiderna anpassats till 
komponenter för samtliga investeringar.

6.6       LÅNGFRISTIGA SKULDER 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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Investeringarna och deras finansiering.
Årets nettoinvesteringar för koncernen 
uppgår till 27,9 miljoner kronor. Av dessa 
svarar kommunen för hela investerings-

kostnaden. För 2016 är investeringarna 
11,1 mkr högre än 2015.

Tabell 8   Nettoinvesteringar 2016 i
jämförelse med föregående år.
Verksamhet Koncernen Kommunen

Mkr 2016 2015 2016 2015
Industrilokaler 0 0 0 0
Bostäder o kommersiella lokaler -0,9 -0,1 -0,9 -0,1
Gator, vatten, avlopp, avfall -6,7 -5,2 -6,7 -5,2
It-infrastruktur -9,0 -2,9 -9,0 -2,9
Utbildning -6,2 -2,4 -6,2 -2,4
Äldreomsorg -1,8 -3,9 -1,8 -3,9
Räddningstjänst 0 -0,8 0 -0,8
Fritid 0 -0,1 0 -0,1
Övrigt -3,3 -1,4 -3,3 -1,4
Summa -27,9 -16,8 -27,9 -16,8

Investeringsvolymen var i budget för 2016
bestämd till 59,8 miljoner (inklusive 
ombudgeteringar). Detta är i särklass den 
största investeringsbudgen på många år. 
Ombyggnad Lillberget (förskola) ändrade
inriktning under 2015 som medförde att ett 
större anslag avsattes 2016. Investeringen 
har nu framflyttats till 2017. Även 
förskolor i norra och södra kommundelen 
skjuts på till 2017. Detta medför att nästan 
samtliga ny/ombyggnader av förskolor 
skjuts till 2017. 
De största investeringarna för 2016 har 
utförts inom bredbandsutbyggnaderna, 
gator vatten o avlopp samt ett-till-ett 
satsning i skolorna.
Räddningstjänsten bygger upp ett större 

belopp när t ex ny brandbil behöver 
inköpas (1,4 mkr). Ombudgetering till
2017 plus den stora investeringsvolym som 
är beslutad för 2017 inklusive förskolorna
gör att likviditeten blir hårt ansatt. 

Från 2014 har kommunen börjat dela upp 
investeringarna i komponenter s k 
komponentavskrivning. Från 2016 har 
avskrivningstiderna anpassats till 
komponenter för samtliga investeringar.

Långfristiga skulder
Koncernens långfristiga låneskuld har 
minskat med 30,0 mkr för 2016.
Koncernens anläggningstillgångar – har 
ökat med 11,0 mkr. Avskrivningarna har 
varit 12 mkr högre än investeringarna

Tabell 9  Anläggningstillgångar och långfristiga skulder
Anläggningstillgångar och Koncernen Kommunen
långfristiga skulder
Mkr 2016 2015 2016 2015
Låneskuld 37 71 10 40
Anläggningstillgångar  253 241 224 213
Andel av anläggningstillgångar
som finansieras med lån (%) 15% 29% 4% 19%
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6.7        

INVESTERINGAR - SLUTFÖRDA OCH PÅGÅENDE PROJEKT
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Investeringsprojekt. Slutförda och pågående projekt

Redovisningsperioden
Ackumulerat sedan projektets 
start

Budget Utfall Budget Utfall Konstaterad
avvikelse

Slutförda projekt

Vattenledning Överklinten 900 717 900 717 183
Ventiler VA-ledning ÖKL 100 57 100 57 43
Bredband 2016 2 000 2 728 2 000 2 728 -728
Bredband ERUF 2015-2016 0 2 012 0 2 040 -2 040
Bredband Lst 1 2015- 2016 0 2 763 0 3 183 -3 183
Bredband Lst 2 2016 0 700 0 700 -700
Bredband Lst 2 2016  del 2 0 114 0 114 -114
Programlicenser 133 133 250 250 0
IT-utrustning 75 0 75 0 75
VA-bank 0 227 0 227 -227
Ett-till-ett sats etapp 1 867 796 1 550 1 479 71
Ljudabsorb. Markiser FJE 50 44 50 44 6
Skurmaskiner 150 149 150 149 1
mopptvätt Tundalsskolan 130 112 130 112 18
Nybyskolan disk 50 52 50 52 -2
Maskiner o inven kök 300 305 300 305 -5
Vindkraft 200 andelar 600 600 600 600 0
Inköp terränghjuling 0 130 0 130 -130
Markdränering Jesskolan 410 473 410 473 -63
Planteringar parker 2016 0 0 0 0 0
Bro över Mårsgårdsbäcken 200 275 200 275 -75
Lokalanpassning 
huvudbibliotek 25 25 25 25 1
Skolbänkar Nybyskolan 50 26 50 26 24
Klassrumsinredn TuM 40 68 40 68 -28
Inventarier Sltm, Sltx 80 89 80 89 -9
Pulpeter klassrum TuH 30 49 30 49 -19
Ljuddämpande bänkskivor 50 43 50 43 7
Korridorsinredning TuH 50 32 50 32 18
Inventarier förskolan 50 43 50 43 7
På- och avklädningsmöbler 60 44 60 44 17
Rutschkana, uteutr Fyrkl 40 0 40 0 40
Invent personalrum Jennin 30 29 30 29 1
Datorer bibliotek 2016 25 21 25 21 5
Datorer/Ipads/skrivare 50 57 50 57 -7
Personaldatorer TuH 40 79 40 79 -39
Klassrumsdatorer Bygdeå 40 0 40 0 40
Inventarier fritids Djäkneboda 35 21 35 21 14
komplettering verk system 100 102 100 102 -2
Arkivskåp LL NG EG 54 53 54 53 1
Taklyftar NG EG 100 74 100 74 26
Madrasser 160 103 160 103 57
Uppgrad larmsystem Edfast 100 77 100 77 23
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Uppgrad larmsystem kort GL 100 115 100 115 -15
Bil handläggarenhet 130 0 130 0 130
Digitalis larm, rörelseIdet 256 279 256 279 -23
Förråd Bibliotek Bygdeå 50 53 50 53 -3
Förråd Idrott Stantors 40 58 40 58 -18
Ljudavsk vägg fritids Je 100 85 100 85 16
Centrumhus vent FT FTX 389 147 400 159 241
Elanläggning globalen 75 75 75 75 0
Kylanläggning G.a sjukh 200 249 200 249 -49
Staket Djäkneboda fsk 190 258 190 258 -68
Nybyskola vent och styrbyte 425 479 500 559 -59
Edfastg byte balkong/dörr 35 0 150 115 35
Byte korsväxlare Mårs 75 79 75 79 -4
Asfalt park G: sjukh et 2 1 000 876 1 000 876 125
Takisolering Jesskolan 100 424 100 424 -324
Klädavhängning Jesskolan 50 0 50 0 50
beläggn gator o vägar 2016 425 737 425 737 -312
Djäkneboda avloppsrenverk 2 500 1 293 2 500 1 293 1 207
Utr VA-försörjn s:a komdel 287 368 300 381 -81
Lekparker Ånäset 2013 42 51 100 110 -10
Lekparker R-fors 2013 390 687 700 997 -297
Lekplatser Bygdeå 2013 136 37 200 101 99
Övervakn etapp 2 vattenv 53 225 250 422 -172
SAN datalagring 200 217 200 217 -17
Programlicenser 2016 250 250 250 250 0
Nätverksroutrar 2014 80 0 80 0 80
Anläggning parker 2016 0 111 0 111 -111
Ny förskola Robertsfors 13 500 340 13 500 340 13 160
Ny kom ledningspl MSB 1 835 847 2 250 1 262 988
Ny MSB stomme 1 038 0 1 038 -1 038
Ny MSB fönster elcentral 51 0 51 -51
Ny MSB Entrepart, ventagg 74 0 74 -74
Ny MSB Styr-o regl, belys 12 0 12 -12
Ny MSB larm, målning 2 0 2 -2
Planering park R-fors 17 24 17 24 -7
Summa 30 104 22 956 32 162 25 466 6 696
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Redovisningsperioden
Ackumulerat sedan projektets 
start

Budget Utfall Budget Utfall Konstaterad
avvikelse

Pågående projekt
Projekt fyrklövern 4 500 183 4 500 183 4 317
Tundalssskolan ombygg 5 000 1 477 5 000 1 551 3 449
Förskola apotekaren ombygg 
2015 8 000 56 8 000 172 7 828
Proj sprinkler Ånäset 1 350 809 1 350 809 541
Kajen i Ratan 435 27 739 331 408
Filterbyte Flarkens Vverk 300 15 300 15 285
Parkutveckling 2016 150 13 150 13 137
Övervakn etapp 2 avloppsv 250 30 250 30 220
Rädningstjänsten 2012 194 0 300 106 195
Räddningstjänsten,2013 300 0 300 0 300
Räddningstjänsten 2014 300 0 300 0 300
Räddningtjänsten 2015 300 0 300 0 300
Ny brandbil ackumulerat 300 0 300 0 300
Slambil, buffring 3 700 0 3 700 0 3 700
Rör och ventiler gator 2016 230 177 230 177 53
Väguppbyggnad 2016 1 345 637 1 345 637 708
Ett-till-ett satsning etapp 2 1 100 899 1 100 899 201
Vind- o solskydd uteutr 90 28 90 28 62
Utrustning ute försk Ånäs 65 1 65 1 64
Utemiljö Nysätragården 152 114 200 162 38
Edfast utemiljö verks anp 50 7 300 257 44
IT-utrustning  2016 75 27 75 27 48
UPS Batteribackup 60 0 60 0 60
Lönesystem 2016 1 000 88 1 000 88 912
Översiktsplan 425 330 500 406 94
Summa: 29 671 4 917 30 454 5 892 24 562
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Pensionsmedelsförvaltning.
Den samlade redovisningen av kommunens pensionsmedelsförvaltning visar följande:

Tabell 10  Pensionsmedelsförvaltning
PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING

Tkr 2016 2015
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser -3482 -3215
Pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland avsättningar -179499 -185884
Finansiella placeringar (bokfört värde) 0 0
Totala förpliktelser minus finansiella placeringar -182981 -189099

Den individuella delen enligt pensions-
avtalet PFA98 betalas årligen i sin helhet 
ut till den pensionsförvaltare som den 
anställde valt. Det medför att ingen 
avsättning sker för det ändamålet i 
kommunens räkenskaper. 
Kommunen försäkrade bort en del av 
pensionsförpliktelse motsvarande 5 059
tkr inklusive löneskatt under 2013.
Övrig förpliktelse motsvarande 182 981 tkr 
har ingen finansiell placering relaterad till
pensionsförpliktelsen, utan är återlånad i
den kommunala verksamheten.

Från den 1 januari 2006 gäller pensions-
avtalet KAP-KL. Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL, har beslutat att 
rekommendera sina medlemmar att från 
och med verksamhetsåret 2007 tillämpa 
den modell för pensionsberäkning som 
utarbetats inom SKL, benämnd ”Riktlinjer 
för beräkning av pensionsskuld – RIPS 
07”. Förutom att modellen anpassats till 
det nya pensionsavtalet innehåller den nya 
försäkringstekniska antaganden 
beträffande livslängd och kalkylränta.

Kommunfullmäktige antog i juni 2016 nya 
bestämmelser om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda (OPF-KL)

Diskonteringsräntan för pensioner sänktes
med 0,75% under 2011.Under 2013 

sänktes räntan återigen med 0,75%. Detta 
har fått konsekvenser för ansvars-
förbindelsen (pensionsskuld före 1998) där 
förpliktelsen därmed stigit kraftigt. 

Pensionsutfästelser som tryggats i 
försäkring (pensioner efter 1998) berördes
inte av den sänkta diskonteringsräntan. 

Resultatutjämningsreserv
Från och med 1 januari 2013 finns i 
kommunallagen en möjlighet att under 
vissa betingelser reservera delar av ett 
positivt resultat i en resultatutjämnings-
reserv. Kommunfullmäktige antog 2013-
12-04 § 92 riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning och hantering av resultat-
utjämningsreserv (RUR). Årets resultat 
överstigande 2 procent från 2010 till och 
med 2012 utgör 20 318 tkr. Beslutades av 
kommunfullmäktige att reservera 20 318
tkr i en resultatutjämningsreserv. Under 
2016 finns inte behov att nyttja RUR:en.

Kommunallagens balanskrav
Överstiger kostnaderna för ett visst 
räkenskapsår intäkterna ska det i 
förvaltningsberättelsen anges när och hur 
minskningen av det egna kapitalet ska 
återskapas. Då avstämning mot balans-
kravet görs ska realisationsvinster inte 
inräknas i intäkterna. Kommunfullmäktige 
kan besluta om att återskapandet av det 
egna kapitalet inte behöver ske om det 

6.8 PENSIONSMEDELSFÖRVALTNING 
Den samlade redovisningen av kommunens pensionsmedelsförvaltning visar följande: 

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 pen-
sionsförpliktelse motsvarande 5 059  tkr inklusive löneskatt under 2013. Övrig förplik-
telse motsvarande 182 981 tkr har ingen finansiell placering relaterad till pensionsför-
pliktelsen, utan är återlånad i den kommunala verksamheten. Från den 1 januari 2006 
gäller pensionsavtalet KAP-KL. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har beslutat att 
rekommendera sina medlemmar att från och med verksamhetsåret 2007 tillämpa den 
modell för pensionsberäkning som utarbetats inom SKL, benämnd ”Riktlinjer för beräk-
ning av pensionsskuld – RIPS 07”. Förutom att modellen anpassats till det nya pensions-
avtalet innehåller den nya försäkringstekniska antaganden beträffande livslängd och 
kalkylränta. 

Kommunfullmäktige antog i juni 2016 nya bestämmelser om omställningsstöd och pen-
sion till förtroendevalda (OPF-KL). Diskonteringsräntan för pensioner sänktes med 0,75% 
under 2011. Under 2013 sänktes räntan återigen med 0,75%.  Detta har fått konsekven-
ser för ansvarsförbindelsen (pensionsskuld före 1998) där förpliktelsen därmed stigit 
kraftigt.  Pensionsutfästelser som tryggats i försäkring (pensioner efter 1998) berördes  
inte av den sänkta diskonteringsräntan. 

6.9      RESULTATUTJÄMNINGSRESERV
Från och med 1 januari 2013 finns i kommunallagen en möjlighet att under vissa beting-
elser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv. Kommunfull-
mäktige 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. Under 2016 finns inte behov att nyttja RUR:en. 
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6.10 KOMMUNALLAGENS BALANSKRAV 
Överstiger kostnaderna för ett visst räkenskapsår intäkterna ska det i förvaltningsberättel-
sen anges när och hur minskningen av det egna kapitalet ska återskapas. Då avstämning 
mot balanskravet görs ska realisationsvinster inte inräknas i intäkterna. Kommunfullmäk-
tige kan besluta om att återskapandet av det egna kapitalet inte behöver ske om det finns 
synnerliga skäl för att inte reglera det negativa resultatet. Kommunen har ett positivt re-
sultat för 2016 och inga tidigare underskott att reglera, vilket medför en ekonomi i balans. 

6.11  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 sä-
kerställa det krävs att varje generation står för de 
kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer 
morgondagens medborgare att få betala, inte bara 
för den verksamhet de själva konsumerar, utan 
även för tidigare generationers överkonsumtion.
Robertsfors kommun ska, som ansvarig för förvalt-
ningen av medborgarnas skattepengar, sträva efter 
att dessa används kostnadseffektivt och ändamål-
senligt. De ekonomiska medlen utgör en restriktion 
för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer 
för verksamheten ska bidra till att resurserna i verk-
samheten används till rätt saker och att de används 
på ett effektivt sätt.

6.12 MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
För att nå en god ekonomisk hushållning har kommunen definierat:
• Finansiella mål & Mål för verksamheten
Kommunfullmäktige har definierat två mål för god ekonomisk hushållning ur ett ekono-
miskt perspektiv:
1. Verksamheternas nettokostnader i förhållande till skatteintäkter
2. Soliditeten
Finansiella målet är uppfyllt. Årets resultat motsvarar 3,14 procent av skatteintäkterna. So-
liditeten har förbättrats för varje år och får ses som ett tecken på att kommunen ekonomi 
stabiliserats och förbättras årligen. Den uppgår till 63,8 %. Soliditeten inklusive pensions-
skulden är för första gången positiv och uppgår till 3,3 procent. Målet är uppfyllt för 2016.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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finns synnerliga skäl för att inte reglera det 
negativa resultatet. Kommunen har ett 
positivt resultat för 2016 och inga tidigare 
underskott att reglera, vilket medför en 
ekonomi i balans.

Balanskravsutredning

Balanskravsresultat
Tkr

2016 2015

Årets resultat enl resultaträkn 12 883 10 651
Reducering av samtliga 
realisations-inster
Just för realisationsvinster enligt 
undantagsmöjlighet
Justering för realisationsförluster
enligt undantagsmöjlighet
Orealiserade förluster i 
värdepapper
Justering för återföring av 
orealiserade förluster i 
värdepapper

0

0

0
0

0

0

0

0
0

0

Årets resultat efter balanskravs
justering 12 883 10 651
Reservering av medel till
resultatutjämningsreserv 0 0
Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv 0 0
Årets balanskravsresultat 12 883 10 651

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning handlar om att 
styra ekonomin både i ett kortare och 
längre perspektiv. Det förutsätter ett 
långsiktigt tänkande. För att säkerställa det 
krävs att varje generation står för de 
kostnader de ger upphov till. I annat fall 
kommer morgondagens medborgare att få 
betala, inte bara för den verksamhet de 
själva konsumerar, utan även för tidigare 
generationers överkonsumtion.

Robertsfors kommun ska, som ansvarig för 
förvaltningen av medborgarnas skatte-
pengar, sträva efter att dessa används 
kostnadseffektivt och ändamålsenligt. De 
ekonomiska medlen utgör en restriktion för 
verksamhetens omfattning. Mål och 

riktlinjer för verksamheten ska bidra till att 
resurserna i verksamheten används till rätt 
saker och att de används på ett effektivt 
sätt.

Mål och måluppfyllelse för god 
ekonomisk hushållning
För att nå en god ekonomisk hushållning 
har kommunen definierat:

• Finansiella mål
• Mål för verksamheten

Kommunfullmäktige har definierat två mål 
för god ekonomisk hushållning ur ett 
ekonomiskt perspektiv:

1. Verksamheternas nettokostnader i 
förhållande till skatteintäkter

2. Soliditeten

Finansiella målet är uppfyllt. Årets 
resultat motsvarar 3,14 procent av 
skatteintäkterna. 

Soliditeten har förbättrats för varje år och 
får ses som ett tecken på att kommunen 
ekonomi stabiliserats och förbättras 
årligen. Den uppgår till 63,8 %. Soliditeten 
inklusive pensionsskulden är för första 
gången positiv och uppgår till 3,3 procent. 

Målet är uppfyllt för 2016.

Mål och riktlinjer för verksamhet
Robertsfors kommuns verksamhet styrs av 
den av Kommunfullmäktige fastlagda Plan 
och budgetdokument (PBD) samt Principer 
för styrning och uppföljning av mål och 
resurser.

Balanserad styrning med styrkort
Mål- och resultatstyrning för Robertsfors 
kommun sker enligt modellen balanserat 
styrkort, där den huvudsakliga inriktningen 
är att – oavsett var man befinner sig i 
organisationen – vision, önskat läge, 
perspektiv, mål och nyckelfaktorer är 
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6.13

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

Komunfullmäktiges styrkort med mål är nedbrutet till kommunstyrelsens styrkort. Varje 
verksamhet tar fram ett verksamhetskort där kommunstyrelsens mål bryts ned i aktivite-
ter som visar hur målen skall uppnås. Målen för verksamheten tar sikte på kommunens 
förmåga att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt ändamålsenligt sätt. Målen 
ska vara tydliga och mätbara. Perspektivet Medborgare/kund kan ej följas upp 2016 då 
medborgarenkäten görs med 2 års intervall.

6.13.1

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL 
Målet attraktiv kommun med hög livskvalitet. Målen uppfylldes inte i någon av nyckel-
faktorerna delaktiga medborgare, god kommunal service eller attraktiv livsmiljö under 
2015. Nästa uppföljning görs under 2017 varför målet ej kan följas upp efter 2016. 
Hållbar utveckling och tillväxt:  Kommunfullmäktiges mål under ökad tillväxt kan ej föl-
jas upp helt under 2016. Bra företagsklimat har förbättrats sedan 2015 och är på väg att 
uppfyllas. Övriga mål följs upp 2017.

Medarbetare
I styrkortets Medarbetarperspektiv finns tre måltal angivna. Medarbetarsamtal med mål-
talet 100 procent är uppfyllt samt attraktiva arbetsplatser med måltalet 5,2.                                              

Måltalet för total sjukfrånvaro är 4,5 procent. För hela kommunen uppgår den 2016 till 8,1 
procent. Därmed är målet inte uppfyllt.

Utförligare uppföljning av kommunstyrelsens styrkort finns i respektive utskotts verk-
samhetsberättelser. Ett sammantaget styrkort finns före verksamhetsberättelserna.
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6.13.2 

KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT 
KOMMUNFULLMÄKTIGES STYRKORT 2016

MEDBORGARE/KUND 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid 
Attraktiv 
kommun 
med hög 
livskvalitet 

Delaktiga 
medborgare 

NII (NöjdInflytandeIndex)1) 2 års 
intervall  

NII 52 2016 Görs under 
2017

God kommunal 
service 

NMI (NöjdMedborgarIndex) 2)

 
2 års 
intervall  

NMI 58 2016 Görs under 
2017

Attraktiv livsmiljö NRI (NöjdRegionIndex) 3) 2 års 
intervall 

NRI 65 2016 Görs under 
2017

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.

HÅLLBAR UTVECKLING & TILLVÄXT 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid 
Ökad 
tillväxt

* 

Bra 
företagsklimat 

Svenskt Näringslivs 
ranking
av företagsklimat 

Årligen Topp 100 2017 

Attraktiv 
kommun 

KKIK: Mått 39 Årligen Topp 50 2016 Görs under
2017

Hållbar 
utveckling 

Hållbara 
konsumtions-
mönster  

Minskning av 
kommunens brännbara 
avfall! 

2014-2016 -15% 2016 

EKONOMI 
Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid 
God 
ekonomisk 
hushållning 

Begränsa 
nettokostnadernas 
andel av 
skatteintäkter och 
statsbidrag 

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

Juni
December 

101%   Varje år Målet 
uppfyllt. 3,1
procent

Förbättrad 
finansiell styrka 

Soliditet
Eget kapital i förhållande till totala 
tillgångar, exkl pensionsskuld 

Juni
December 

50% 2016 Målet är 
uppfyllt. (63,8
procent)

MEDARBETARE 

Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid 
Attraktiv 
arbetsgivare 

God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen 4,5 Varje år 8,1%
Attraktiva 
arbets-platser 

NMI (NöjdMedarbetarIndex) Årligen  5,2  2016 

Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal  Årligen 100% 2016 

Från och med 2017 görs medborgarundersökningen årligen. Därav rött under:  Attraktiv kommun med hög 
livskvalité.   
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6.14

UTVÄRDERING AV DEN EKONOMISKA STÄLLNINGEN 
OCH DESS UTVECKLING
Robertsfors kommuns ekonomiska ställning har förbättrats bra de senaste fem åren. 
Balanskravet har återställts och det egna kapitalet har ökat med 39,8 mkr under peri-
oden. 

Soliditeten har under samma period ökat med 15 procent och uppgår vid 2016 års ut-
gång till plus 64 procent. Räknar man med ansvarsförbindelsen (pensioner före 1998) 
är soliditeten för första gången på plus, 3 procent. Det är en förbättring med 6 procent 
och kan betraktas som en bra ekonomisk grund. Ansvarsförbindelsen har minskat på 
grund av den försäkring på drygt 5 miljoner kronor som gjordes under 2013. Progno-
sen för pensionskostnader är dock högre kostnader från 2018. Den långfristiga skul-
den har minskat med 39 mkr för femårsperioden.  Investeringarna har hållits på en låg 
nivå till och med 2013 och kunnat finansieras med tillgängliga likvida medel. Även 
2014-2016 , då investeringsvolymen blivit betydligt högre, har investeringarna gjorts 
med egna medel. Satsning på bredbandsutbyggnad i kommunen har fortsatt även 
under 2016.  Den fortsätter även under kommande år.

Utvecklingen framåt ser bra ut. Det nya skatteutjämningssystemet som Riksdagen be-
slutade om att gälla från 1 januari 2014 har gett ökade intäkter till Robertsfors kom-
mun. Glädjande för 2016 är att den befolkningsökning på 47 personer som uppstod 
2015 följs upp med en ökning på 13 personer för 2016. Det gör att våra skatteintäkter 
ökar för 2017. Antalet födda barn 2016 var också högre än vad som varit de senaste 
fem åren. Samtidigt står kommunen inför en kostnadskrävande period beroende på 
befolkningsstrukturen. Större barnkullar ska in i förskolan och grundskolan, vilket på-
verkar kostnaderna på längre sikt. Mottagandet av ensamkommande barn har ökat 
under 2015 och början på 2016, vilket också påverkar grundskolan och olika boenden 
mer än tidigare. Nya regler införs 2017 med lägre bidrag från Migrationsverket, vilket i 
förlängningen innebär högre kostnader. Även äldre >70 år ökar och trenden är att de 
bor hemma längre. Fler behöver hemtjänst i hemmet. Under 2016 har beviljade tim-
mar till hemtjänst ökat, vilket medför ökade kostnader i framtiden.

Medelåldern för anställda i kommunen är hög och de närmaste åren kommer många 
nyanställningar att behöva göras.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

 

23

gemensamma delar fastställda av 
kommunfullmäktige.

Komunfullmäktiges styrkort med mål är 
nedbrutet till kommunstyrelsens styrkort. 
Varje verksamhet tar fram ett verksam-
hetskort där kommunstyrelsens mål bryts 
ned i aktiviteter som visar hur målen skall 
uppnås.

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

Perspektivet Medborgare/kund kan ej 
följas upp 2016 då medborgarenkäten görs 
med 2 års intervall.

Kommunfullmäktiges mål
Målet attraktiv kommun med hög 
livskvalitet. Målen uppfylldes inte i någon 
av nyckelfaktorerna delaktiga medborgare,
god kommunal service eller attraktiv 
livsmiljö under 2015. Nästa uppföljning 
görs under 2017 varför målet ej kan följas 
upp efter 2016.

Hållbar utveckling och tillväxt 
Kommunfullmäktiges mål under ökad 
tillväxt kan ej följas upp helt under 2016.
Bra företagsklimat har förbättrats sedan 
2015 och är på väg att uppfyllas. Övriga 
mål följs upp 2017.

Medarbetare
I styrkortets Medarbetarperspektiv finns tre 
måltal angivna. Medarbetarsamtal med
måltalet 100 procent är uppfyllt samt 
attraktiva arbetsplatser med måltalet 5,2.                                       

Måltalet för total sjukfrånvaro är 4,5 
procent. För hela kommunen uppgår den 
2016 till 8,1 procent. Därmed är målet inte 
uppfyllt.

Utförligare uppföljning av kommun-
styrelsens styrkort finns i respektive 

utskotts verksamhetsberättelser. Ett 
sammantaget styrkort finns före 
verksamhetsberättelserna.

Utvärdering av den ekonomiska 
ställningen och dess utveckling
Robertsfors kommuns ekonomiska 
ställning har förbättrats bra de senaste fem 
åren. Balanskravet har återställts och det 
egna kapitalet har ökat med 39,8 mkr 
under perioden.

(mkr)
2012 2013 2014 2015 2016

149580 155252 165877 176528 189411

Soliditeten har under samma period ökat
med 15 procent och uppgår vid 2016 års 
utgång till plus 64 procent. Räknar man 
med ansvarsförbindelsen (pensioner före 
1998) är soliditeten för första gången på 
plus, 3 procent. Det är en förbättring med 6
procent och kan betraktas som en bra 
ekonomisk grund. Ansvarsförbindelsen har 
minskat på grund av den försäkring på 
drygt 5 miljoner kronor som gjordes under 
2013. Prognosen för pensionskostnader är 
dock högre kostnader från 2018.

Den långfristiga skulden har minskat med 
39 mkr för femårsperioden.

Investeringarna har hållits på en låg nivå 
till och med 2013 och kunnat finansieras 
med tillgängliga likvida medel. Även 
2014-2016 , då investeringsvolymen blivit 
betydligt högre, har investeringarna gjorts 
med egna medel.

Satsning på bredbandsutbyggnad i
kommunen har fortsatt även under 2016.
Den fortsätter även under kommande år.

Utvecklingen framåt ser bra ut. Det nya 
skatteutjämningssystemet som Riksdagen 
beslutade om att gälla från 1 januari 2014 
har gett ökade intäkter till Robertsfors 
kommun. Glädjande för 2016 är att den 
befolkningsökning på 47 personer som 
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Sammanfattningsvis krävs en fortsatt stram ekonomisk hushållning av skattepengarna 
och en strävan att använda dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Viktigt att kom-
ma ihåg är att en av orsakerna att resultatet var bra 2012, 2013 och 2015 beror på återbe-
talning av AFA-pengar. Extrapengar till flyktingverksamhet har bidragit till ett bra resultat 
2016. Detta statsbidrag fortsätter för åren fram till 2021 där de helt inarbetats i generella 
statsbidrag kr/invånare.
 
Kostnadskrävande investeringar i förskolor kommer att ge högre kostnader för avskriv-
ningar om några år. 

Kommunfullmäktiges fastställda ekonomiska mål har sänkts till 1 procent av skatteintäk-
ter och generella statsbidrag även för 2017. Överskottskravet har sänkts från 2 procent då 
soliditeten förbättrats bra de senaste fem åren. Överskott krävs varje år för att säkerställa 
det framtida pensionsåtagandet för att inte det ska belasta framtida generationer.

SKLs prognos i februari är positiv med en bra skatteunderlagsprognos för 2017 Däremot 
är prognosen betydligt sämre för 2018-2019. De demografiska konsekvenserna på kost-
naderna kommer att slå igenom 2018-2019 samtidigt som skatteintäkter och generella 
statsbidrag inte ökar i samma takt som de senaste åren.
 

6.15

FRAMTID 
Investeringarna
Har varit låga under några år. Ett medvetet val för att hushålla med pengar. En annan 
orsak är att det har varit svårt att hitta entreprenörer för att färdigställa investeringarna. 
För 2016 har dock investeringarna varit betydligt högre än under många år, 27,9 mkr.Den 
stora investeringen av ny förskola i Robertsfors som skulle göras under 2016/2017 har 
blivit försenad på grund av att placeringen tangerade Botniabanans korridor. Inför 2017 
och 2018 har kommunfullmäktige beslutat att göra stora satsningar. Detta gäller främst 
inom förskolorna i stort sett i hela kommunen. Nybyggnation i Robertsfors samt tillbygg-
nader i södra och norra kommundelen. Totalt är investeringsbudgeten på ca 70 miljoner 
för dessa två år. Under 2017 ska satsningen ett-till-ett, etapp 3 genomföras. (en dator till 
varje elev). Utbyggnad av bredband samt förbättring inom Gator och VA nät fortsätter 
också. Under de senaste 9 åren har kommunen finansierat alla investeringar med egna 
likvida medel. Ambitionen är även fortsättningsvis att i så stor grad som möjligt finansie-
ra investeringarna med egna likvida medel.  Låneskulden kommer att vara oförändrad 
under 2017, 10 miljoner kronor. Den amortering av lån som gjordes 2016 på 30 miljoner 
kr kommer eventuellt att behöva lånas upp igen under 2017/18 om byggnationen av nya 
förskolan i Robertsfors kommer igång. 
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Boende 
Robertsfors Bostäder har beslutat att bygga ett nytt hyreshus för att möta efterfrågan på 
lägenheter. Idag är det brist på lägenheter, framför allt i Robertsfors och Bygdeå. 

Flyktingströmmen har påverkat Robertsfors kommun i hög grad. Avtalet med Migra-
tionsverket avseende mottagande av nyanlända avser 30 stycken. (37 2015). 
När det gäller ensamkommande flyktingbarn så sker fördelningen utan avtal utifrån en 
bestämd kvot av antalet anlända till landet. Nya gränskontroller har medfört att att näs-
tan inga nya ungdomar kommer till kommunen. Detta medför omstrukturering av verk-
samheten för ensamkommande barn.

En utmaning är att hitta lägenheter till de som blir 18 år och får uppehållstillstånd. 

Kompetensförsörjning
Rekryteringsbehoven kommer att vara omfattande till följd av ökade behov och kom-
mande pensionsavgångar. Det finns redan idag en stor konkurrens inom vissa bristyrken 
som sjuksköterskor, lärare och förskollärare.

Kommunens utmaning blir att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa en attraktiv ar-
betsmiljö. Detta kommer att bli allt viktigare i konkurrensen om arbetskraft.

Sjuktal
Sjuktalen är lika höga vid utgången av 2016 som de var vid utgången 2015. Detta är en 
stor utmaning och en av de viktigaste frågorna att lösa. Under 2016 har sjukkostnaderna 
uppgått till drygt 3 miljoner kronor.
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7.0 

PERSONALREDOVISNING  
Kommunen som arbetsgivare - (2015 år siffror inom parentes)
Antal anställda: Antalet tillsvidareanställda per den 1 november är 679 (627). Av dessa är 
82 (82) % kvinnor. Antalet visstidsanställda är 38 (33). 25 (26) stycken visstidsanställda är 
kvinnor. 
 

 

Flest anställda finns i ålderskategorierna 40-59 år. De flesta visstidsanställda är – 29 år. 
Flest tillsvidareanställda finns i åldrarna 40 – 59 år. I åldrarna – 39 år är övervägande delen 
av de anställda visstidsanställda. 
 
Medelåldern anställda i kommunen

Medelåldern för tillsvidareanställda arbetstagare är 47,1 år och för visstidsanställda 37,5 
år. Genomsnittsåldern för tillsvidareanställda kvinnor är 47,2 år och för tillsvidareanställ-
da män 46,2 år. För visstidsanställda är motsvarande siffror 40,2 och 32,4 år. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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Bild. 1. Antal anställda per ålder och anställningsform 
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De flesta tillsvidareanställda arbetar heltid

 

 
Tabellen visar att av de tillsvidareanställda arbetar 64 (62) % av kvinnorna och 74 (72) 
% av männen heltid. Av dessa arbetar 21 (22) % av kvinnorna och 11 (12) % av männen 
mellan 75 – 99 % av heltid. Av de visstidsanställda kvinnorna arbetar 60 % av kvinnorna 
heltid och 46 % av de visstidsanställda männen arbetar heltid.  Av alla tillsvidareanställda 
är 82 (83) % kvinnor och 18 (17) % män.  Av de visstidsanställda är 66 (79) % kvinnor och 
34 (21) % män.
 

7.1 

VÅRA VERKSAMHETER
Av alla 717 anställda arbetar 39,3 (53) % inom vård och omsorg, 25,8 (22,5) % inom utbild-
ning och 17,4 (13,4) % inom förskola och skolbarnomsorg. Övriga 17,4 (11,0) % arbetar 
inom teknisk verksamhet, räddningstjänst, kultur och fritid, musikskola och kommunö-
vergripande stödfunktioner. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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De flesta tillsvidareanställda arbetar heltid 
KVINNOR MÄN

Heltid Deltidsanställda Heltid Deltidsanställda
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Bild 2. Andel anställda per verksamhetsområde 
 
Övertid och mertid 
I förhållande till arbetstid enligt avtal är 
övertidsuttaget 0,7 (0,6) %. Mertid, d v s 
arbetad tid utöver den ordinarie arbetstiden 

för deltidsanställda, är 1,2 (1,2) %. 
Omfattningen av övertidsuttaget har i antal 
timmar ökat från 6 636 till 8 293 timmar.  

 
Sjukfrånvaro (exkl. sjukersättning) 
Den totala sjukfrånvaron uppgår till 8,4 (8,0) 
%.  

Företagshälsovård har köpts av 
Robertsforshälsan för  1028 000  (929 000) 
kronor. (Se även sjukfrånvaro nedan.) 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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7.2 

ÖVERTID - MERTID - SJUKFRÅNVARO - LEDIGHET
Övertid och mertid: I  förhållande till arbetstid enligt avtal är övertidsuttaget 0,7 (0,6) %. 
Mertid, d v s arbetad tid utöver den ordinarie arbetstiden för deltidsanställda, är 1,2 (1,2) 
%. Omfattningen av övertidsuttaget har i antal timmar ökat från 6 636 till 8 293 timmar. 
 
Sjukfrånvaro (exkl. sjukersättning): Den totala sjukfrånvaron uppgår till 8,1 (8,0) %. Före-
tagshälsovård har köpts av Robertsforshälsan för  1028 000  (929 000) kronor. (Se även 
sjukfrånvaro nedan.) Övrig frånvaro p g a ohälsa: Anställda som har sjukbidrag eller tids-
begränsade sjuk- eller aktivitetsersättningar har en frånvaro som uppgår till 0,0 (0,1) %. 
 Semesterledighet och ferieledighet: Semesteruttaget är 7,6 ( 7,7) % och ferieledigheten 
2,2 (2,3) % av den avtalade arbetstiden. 
 

Lönekostnader m m: De sammanlagda utbetalningarna för lön, olika tillägg, arvoden till 
förtroendevalda och förmyndare, familjehem m m uppgår till 250,0, (223,7) miljoner kro-
nor. Detta är 10,4 % mer än 2015. Den arbetade tiden enligt avtal har ökat med 80 416 
timmar till 1 202 422     (1 122 006). 
Antalet kontrolluppgifter som lämnats till skattemyndigheten är 1506 (1385).

Redovisning av sjukfrånvaron: Sjuktimmar totalt: 110 153 (95 667) Varav långtidssjuk-
skrivna (Sjukskrivna längre än 60 dagar): 71 521 (58 418) timmar eller 64,9 (61,1) % av all 
sjukfrånvaro.  
 
Sjukfrånvaro per åldersgrupp:  29 år och yngre: 3,5 (5,5) %
      30 – 49 år:  9,1 (8,0) %
      50 år och äldre: 8,6 (7,9) %
  
Sjukfrånvaro per kön:    Totalt för kvinnor 8,9 (8,5)%
      Totalt för män  4,6 (4,0) %

Endast sjukfrånvaro med sjuklön eller sjukpenning ingår. Arbetsskada, sjukbidrag, medi-
cins behandling och rehabilitering ingår ej. Karensdagar är ej inräknade.  

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
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64,9 (61,1) % av all sjukfrånvaro.   

 
Sjukfrånvaro per åldersgrupp 
 
29 år och yngre: 3,5 (5,5) % 
30 – 49 år: 9,1 (8,0) % 
50 år och äldre: 8,6 (7,9) % 
   
Sjukfrånvaro per kön 
 
Totalt för kvinnor 8,9 (8,5)% 
Totalt för män 4,6 (4,0) % 
 
Sjukfrånvarokostnader 
 

Sjukkostnader totalt
År 2016 2015
Totalt 3 250 803 3 155 314

Tabell 3. Sjukkostnader.  
Endast sjukfrånvaro med sjuklön eller sjukpenning ingår. Arbetsskada, sjukbidrag, medicins behandling och 
rehabilitering ingår ej. Karensdagar är ej inräknade.   



34
Robertsfors kommun | Årsredovisning 2016

8.0

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR 
8.1

RESULTATRÄKNING 
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RESULTATRÄKNING
Tkr

Not Koncernen Kommunen

2016 2015
Budget-

avvikelse 2016 2015

Verksamhetens intäkter
Jämförelsestörande poster
Verksamhetens kostnader
Jämförelsestörande poster
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Skatteintäkter
Generella statsbidrag o utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

1
3
2

4

5
6
7
8

147 913
0

-526 532
0

-17 193
-395 812

294 054
115 855

228
-1 128
13 197

0
0

13 197

112 772
3 671

-480 133
0

-18 917
-382 607

279 221
116 721

106
-1 833
11 608

0
0

11 608

69 819
0

-69 661
0

1 127
1 285

-773
7 684

178
423

8 797

0
0

8 797

137 941
0

-518 494
0

-15 873
-396 426

294 054
115 855

228
-827

12 883

0
0

12 883

102 732
3 671

-473 110
0

-17 253
-383 960

279 221
116 721

104
-1 436
10 651

0
0

10 651

FINANSIERINGSANALYS/KASSAFLÖDESANALYS
Tkr

Not Koncernen                      Kommunen

2016 2015 2016 2015

Den löpande verksamheten
Årets resultat 
Justering för av- och nedskrivningar

Ökning/minskning kortfristiga fordr 
Ökning/minskning förråd
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verks h

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggntillg
Försäljning av materiella anläggningst
Förvärv av materiella anläggn tillgång
Nedskr/utr av materiella anläggn tillg
Kassaflöde från investeringsverks h

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Överf medlemsinsats Kommuninvest
Minskning av avsättning pg a utbetaln
Minskn o nedskr vindkraft mm RoBo
Kassaflöde från finansieringsverks h

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

16

13
12
19

22

13 197
17 193

-12 001
-220

5 231
23 400

-27 873
267

0
305

-27 301

0
-33 870

0
267

-979
-34 582

84 703
46 220

11 608
18 917

-226
-337

6 035
36 449

-16 775
0

-374

-17 149

0
-22 000

-4 199
1 946

-24 627

-5 405
90 108
84 703

12 883
15 873

-7 743
-199

2 894
23 708

-27 873
267

0
305

-27 301

0
-30 000

0
267

0
-29 733

-33 326
69 189
35 863

10 651
17 253

-1 888
-327

6 065
31 754

-16 775
0
0

-16 775

0
-20 000

-4 199
1 946

-22 253

-7 274
76 463
69 189
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Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

1
3
2

4

5
6
7
8

147 913
0

-526 532
0

-17 193
-395 812

294 054
115 855

228
-1 128
13 197

0
0

13 197

112 772
3 671

-480 133
0

-18 917
-382 607

279 221
116 721

106
-1 833
11 608

0
0

11 608

69 819
0

-69 661
0

1 127
1 285

-773
7 684

178
423

8 797

0
0

8 797

137 941
0

-518 494
0

-15 873
-396 426

294 054
115 855

228
-827

12 883

0
0

12 883

102 732
3 671

-473 110
0

-17 253
-383 960

279 221
116 721

104
-1 436
10 651

0
0

10 651

FINANSIERINGSANALYS/KASSAFLÖDESANALYS
Tkr

Not Koncernen                      Kommunen

2016 2015 2016 2015

Den löpande verksamheten
Årets resultat 
Justering för av- och nedskrivningar

Ökning/minskning kortfristiga fordr 
Ökning/minskning förråd
Ökning/minskning kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verks h

Investeringsverksamheten
Investering i materiella anläggntillg
Försäljning av materiella anläggningst
Förvärv av materiella anläggn tillgång
Nedskr/utr av materiella anläggn tillg
Kassaflöde från investeringsverks h

Finansieringsverksamheten
Nyupptagna lån
Amortering av skuld
Överf medlemsinsats Kommuninvest
Minskning av avsättning pg a utbetaln
Minskn o nedskr vindkraft mm RoBo
Kassaflöde från finansieringsverks h

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

16

13
12
19

22

13 197
17 193

-12 001
-220

5 231
23 400

-27 873
267

0
305

-27 301

0
-33 870

0
267

-979
-34 582

84 703
46 220

11 608
18 917

-226
-337

6 035
36 449

-16 775
0

-374

-17 149

0
-22 000

-4 199
1 946

-24 627

-5 405
90 108
84 703

12 883
15 873

-7 743
-199

2 894
23 708

-27 873
267

0
305

-27 301

0
-30 000

0
267

0
-29 733

-33 326
69 189
35 863

10 651
17 253

-1 888
-327

6 065
31 754

-16 775
0
0

-16 775

0
-20 000

-4 199
1 946

-22 253

-7 274
76 463
69 189

8.2

FINANSIERINGSANALYS 
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8.3

BALANSRÄKNING 
       Tkr

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

29

BALANSRÄKNING
Tkr

Koncernen Kommunen
Not 2016-12-31 2015-12-31 2016-12-31 2015-12-31

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
SUMMA TILLGÅNGAR

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
I.  Långfristiga skulder 
II  Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Panter och ansvarsförbindelser
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter
2. Ansvarsförbindelser
a) Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 
bland skulderna eller avsättningarna
b) Övriga ansvarsförbindelser
c) Framtida åtagande marksaneringsprojektet
d) Framtida åtagande, återställning deponi
d) Leasingavtal
3. Stiftelser med anknuten förvaltning

9A

9B
10
11

12
13
15
14

16

17

18
19

20
21

2 066

221 890
20137
8 415

0
252 508

1000
34 160

100
46 220
81 480

333 988

194 312
13 197

3 482
0

3 482

37 267
98 927

136 194

333 988

8 230

179 499
29 352

0

1 175

1 304

210 627
20 230
9 265

0
241 426

780
22 159

100
84 703

107 742
349 168

181 120
11 606

3 215
0

3 215

71 137
93 696

164 833

349 168

8 230

185 884
31 638

0

1 170

2 066

195 718
20 137
6 413

0
224 334

911
35 885

0
35 863
72 659

296 993

189 411
12 883

3 482
0

3 482

10 000
94 100

104 100

296 993

179 499
29 352

0

1 175

1304

184 960
20 230
6 413

0
212 906

712
28 142

0
69 189
98 043

310 949

176 528
10 651

3 215
0

3 215

40 000
91 206

131 206

310 949

185 884
31 638

0

1 170
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8.4

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR BALANSRÄKNING 
1

33

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen

2016 2015 2016 2015
Försäljningsintäkter 6922 7094 6922 7094
Taxor och avgifter 29364 28555 32463 31594
Hyror och arrenden 24624 24140 11553 11228
Bidrag 86248 52049 86248 52049
Övriga intäkter 755 934 755 768
Summa 147913 112772 137941 102733
I verksamhetens intäkter 2015 ingår ej jämförelsestörande poster på 3671 tkr

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Löner och sociala avgifter -331778 -295535 -331 778 -295 535
Pensionskostnader -18 915 -20 876 -18915 -20876
Bränsle, energi och vatten -14443 -14243 -11093 -10312
Köp av huvudverksamhet -55029 -53481 -55029 -53481
Lokal- och markhyror -2831 -2296 -2831 -2296
Övriga tjänster/entreprenader -41142 -29007 -38157 -26863
Lämnade bidrag -19214 -18856 -19214 -18856
Övriga kostnader -43180 -45839 -41477 -44891
Summa -526532 -480133 -518 494 -473 110

Not 3 Jämförelsestörande poster Koncernen Kommunen
20016 2015 2016 2015

Återbetalning av försäkringspengar AFA 0 3671 0 3671
Köp av pensionsförsäkring KPA 0 0 0 0
Summa 0 3671 0 3671

Not 4 Avskrivningar Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Byggnader och tekniska anläggningar -12589 -14499 -11293 -12859
Maskiner och inventarier -4580 -4394 -4580 -4394
Nedskrivning av bostadslånepost -24 -24 0 0
Summa -17193 -18917 -15873 -17253
För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper

Not 5 Skatteintäkter Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Preliminär kommunalskatt 295166 279453 295166 279453
Preliminär slutavräkning innevarande år -1396 289 -1396 289
Slutavräkningsdifferens föregående år 284 -521 284 -521
Summa 294054 279221 294054 279221

Not 6 Generella statsbidrag och Koncernen Kommunen
utjämningsbidrag 2016 2015 2016 2015
Inkomstutjämningsbidrag 79016 75114 79016 75114
Strukturbidrag 2590 3269 2590 3269
Kostnadsutjämningsbidrag 21740 25785 21740 25785
Bidr till LSS-utjämning -4240 -1485 -4240 -1485
Regleringsbidrag -232 -260 -232 -260
Fastighetsavgift 13554 13504 13554 13504
Generella bidrag från staten 3427 794 3427 794
Summa 115855 116721 115855 116721
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Not 7 Finansiella intäkter Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Ränteintäkter på likvida medel 212 92 212 90
Statliga räntebidrag 0 0 0 0
Ränteintäkter på kundfordringar 16 14 16 14
Summa 228 106 228 104

Not 8 Finansiella kostnader Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Räntor på långfristiga lån -1104 -1788 -803 -1391
Ränteuppräkning på avsättning till pensioner -14 -15 -14 -15
Räntekostnader på lev skulder o skattekontot -10 -30 -10 -30
Summa -1128 -1833 -827 -1436

Not 9 B Mark, byggnader och tekniska Koncernen Kommunen
anläggningar 2016 2015 2016 2015
Anskaffningsvärde 552861 528342 504928 481984
Ackumulerade avskrivningar -332434 -319202 -309210 -297024
Bokfört värde 220427 209140 195718 184960
Tillkommer
Mark 1345 1345 0 0
Balanslånepost 118 142 0 0
Summa 221890 210627 195718 184960
Avskrivningstider 10-50 år 10-50 år 10-50 år 10-50 år
Specifikation
Markresrev 1799 1799 1799 1799
Mark 1345 1345 0 0
Verksamhetsfastigheter 141349 145565 116640 121385
Fastigheter och anl, affärsmässig verksamhet 46705 33691 46705 33691
Publika fastigheter 19401 16434 19401 16434
Fastigheter för annan verksamhet 8889 9329 8889 9329
Övriga fastigheter 2284 2322 2284 2322
Balanslånepost 118 142 0 0
Summa 221890 210627 195718 184960
Avskrivningstider 10-50 år 10-50 år 10-50 år 10-50 år
Komponentavskrivning tillämpas för samtlliga tillgångar

Not 9 A Immateriella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Anskaffningsvärde 7359 6203 7359 6203
Ackumulerade avskrivningar -5293 -4899 -5293 -4899
Bokfört värde 2066 1304 2066 1304

Not 10 Maskiner och inventarier Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Anskaffningsvärde 59382 56783 59382 56783
Ackumulerade avskrivningar -39245 -36554 -39245 -36554
Bokfört värde 20137 20229 20137 20229
Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år 3-10 år 3-10 år
Linjär avskrivning tillämpas för maskiner och invent



39
Robertsfors kommun | Årsredovisning 2016

3

33

Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Kommentusgruppen AB 2 2 2 2
Länstrafiken i Västerbotten AB 79 79 79 79
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, 781 master 2538 3388 0 0
Långfristig fordran, kommuninvest 5399 5399 5399 5399
Summa 8415 9265 6413 6413

Not 12 Förråd m m Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Va-material 999 779 910 711
Bränslelager 0 0 0 0
Exploaterade ej sålda tomter 1 1 1 1
Summa 1000 780 911 712

Not 13 Fordringar Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Kundfordringar 3495 4252 3446 4298
Fordringar hos staten mm 19224 14611 19132 14517
Övriga fordringar 11441 3296 13307 9327
Summa 34160 22159 35885 28142

Not 14. Kassa och bank Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Handkassor 11 11 12 11
Postgirot 0 0 0 0
Banktillgodohavanden 46209 84692 35851 69177
Summa 46220 84703 35863 69188
Kommunen har en checkkredit på 20 mijloner kronor som ej var utnyttjad vid bokslutstillfället

Not 15 Kortfristiga placeringar 2016 2015 2016 2015
Swedbank - obligationer räntepapper 100 100 0 0

Redovisat värde vid årets slut 100 100 0 0
Finns med i likvida medel i kassaflödesrapporten
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Not 16 Eget kapital Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Eget kapital vid årets ingång   (IB rättat ROBO 2015) 181115 169514 176528 165877
Årets resultat 13197 11606 12883 10651
Eget kapital vid årets utgång 194312 181120 189411 176528
Öronmärkning eget kapital - fond till kom satsningar 0 4200
Kommunfullmäktige 2012-1211 § 103
Upparbetat under 2013 och 2014 0 -2248
Upparbetat 2015 0 -954
Resultatutjämningsreserv (ingår i eget kapital) 20318 20318
Kommunfullmäktige har 2013-12-04 § 92 beslutat att avsätta 20,3 miljoner kronor
av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserv

Tilläggsupplysning enligt ks § 7/2004 2016 2015
Den affärsmässiga bredbandsverksamheten
har påverkat årets resultat och därmed det
egna kapitalet på följande sätt:
Verksamhetens intäkter 2260 2138
Verksamhetens kostnader -2307 -2265
Avskrivningar -488 -425
Verksamhetens nettokostnad -535 -552
Finansiella intäkter 0 0
Finansiella kostnader 0 0
Resultat före extraordinära poster -535 -552
Extraordinära intäkter 0 0
Extraordinära kostnader 0 0
Årets resultat -535 -552

Koncernen Kommunen
Not 17 Avsättningar till pensioner och
andra förpliktelser 2016 2015 2016 2015
Specifikation - Avsatt till Pensioner
Särskild avtals/ålderspension 889 954 889 954
Förmånsbestämd/kompl pension 0 0 0 0
Summa pensioner 889 954 889 954
 Löneskatt 216 231 216 231
Summa avsatt till pensioner 1105 1185 1105 1185
Antal visstidsförordnanden
Politiker
Tjänstemän

Avsatt till pensioner

Ingående avsättning 1185 1269 1185 1269
Nya/minskade förpliktelser under året -80 -84 -80 -84
  Varav
     Nyintjänad pension
     Ränte och basbeloppsuppräkning 10 15 10 15
    Ändring av försäkringstekniska grunder 0 2 0 2
    Pension till efterlevande
    Övrig post 3 -5 3 -5
Årets utbetalningar -78 -79 -78 -79
Förändring av löneskatt -15 -17 -15 -17
Summa avsatt till pensioner 1105 1185 1105 1185
Aktualiseringsgrad 95% Forts nästa sida
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Not 17 Forts Avsättningar pensioner till Koncernen Kommunen
förtroendevalda 2016 2015 2016 2015
Förtroendevalda enligt OPF-KL Uppkommen skuld 16 18 16 18
Pensionsskuldberäkning för förtroendevalda PBF 1334 1140 1334 1140
(inklustive löneskatt B225) 324 277 324 277
Visstidspension (B222) 566 479 566 479
(inkl löneskatt B 225) 137 116 137 116
Delsumma 2377 2030 2377 2030
Summa avsatt till pensioner 3482 3215 3482 3215

Not 18 Långfristiga skulder Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Lån i banker och institut 71137 71137 40000 40000
Nya lån 0 0 0 0
Amorteringar -33870 0 -30000 0
Summa 37267 71137 10000 40000

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år
Investeringsbidrag 3235 2118 3235 2118
    återstående antal år (vägt snitt) 10 10 10 10
Anslutningsavgifter 335 342 335 342
  återstående antal år (vägt snitt) 20 20 20 20
Anslutningsavgifter bredband 1064 1075 1064 1075
  återstående antal år (vägt snitt) 20 20 20 20
Summa förutbetalda intäkter 4634 3585 4634 3535
Förutbetalda intäkter har ej bokförts i balansräkningen under långfristiga lån utan finns med i kortfristiga 
skulder för 2016.
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsv tillgång har. 

Koncernen Kommunen
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 2016 2015 2016 2015
Genomsnittlig ränta 1,12% 1,93% 0,18% 2,63%
Lån som förfaller inom
1 år 24113 24960 10000 40000
2-3 år 13154 40064 0 0
3-5 år 6113 0 0

Not 19 Kortfristiga skulder Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Leverantörsskulder 22653 22440 20255 20562
Upplupna semesterlöner och sociala avgifter 31539 28413 31539 28413
Upplupna pensionskostn o särskild löneskatt 18247 17943 18247 17943
Personalens källskatt 5202 4843 5202 4843
Förutbetalda statsbidrag 9738 7514 9738 7514
Förutbetalda skatteintäkter 1396 3456 1396 3456
Övriga kortfristiga skulder 10152 9087 7723 8475
Kortfristig del av långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa 98927 93696 94100 91206
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Not 20  Pensionsförpliktelser som inte tagits Koncernen Kommunen
upp bland skulder eller avsättningar 2016 2015 2016 2015
Ingående ansvarsförbindelse 149593 152723 149593 152723
Försäkring IPR 0 0 0 0
Aktualisering -218 89 -218 89
Ränteuppräkning 1307 1305 1307 1305
Basbeloppsuppräkning 899 1524 899 1524
Bromsen 0 0 0 0
Ändring av försäkringstekniska grunder (diskont ränta 0 0 0 0
Övrig post -761 516 -761 516
Årets utbetalningar -6366 -6564 -6366 -6564
Summa pensionsförpliktelser 144454 149593 144454 149593
Löneskatt 35045 36291 35045 36291
Utgående ansvarsförbindelser 179499 185884 179499 185884

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
2016 2015 2016 2015

Ingående kapital 540 0 540 0
Uttag ur överskottsfonden 0 38 0 38
Föregående års fakturerade indexeringspremie -38 502 -38 502
Indexeringskostnad -94 -94
Förändring av överskottsfondens värde 26 0 26 0
Överskott från försäkringarna 202 202
Överskottsfondens värde per 2015-12-31 636 540 636 540

Not 21  Övriga ansvarsförbindelser Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Borgensåtaganden för bostadskrediter, enskilda
Bostadskreditnämnden, BKN 17 125 17 125
AB Balken Finans Sweden 32 112 32 112
SBAB 166 264 166 264
Delsumma 215 501 215 501
Borgensåtaganden bostäder, övrigt
Robertsfors bostadsstiftelse 29137 31137 29137 31137
Delsumma 29137 31137 29137 31137
Borgensåtagande övrigt
Överklintens Folkets husförening 0 0 0 0
BygdaNet ekonomisk förening 0 0 0 0
Ridklubben Sandgärdan, Sikeå 0 0 0 0
Delsumma 0 0 0 0
Totalsumma 29352 31638 29352 31638

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 280 kommuner som per 16-12-31
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 2015-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 325 620 649 807 kr och totala tillgångar till 319 573 677 123 kronor. Kommunens andel 
av de totala förpliktelserna uppgick till 147 637 587 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick 
till 144 148 891 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 
tillfäll  å  till tt ä d  i t d  b d  df d

7

33

Not 22  Nettoinvesteringar Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Robertsfors kommun 27873 16775 27873 16775
Robertsfors bostadsstiftelse 0 0 0 0
Stiftelsen Sikeå hamn 0 0 0 0
Summa 27873 16775 27873 16775

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

Not 23 Leasingavtal Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Fastigheter
Totala minimleaseavgifter 0 0 0 0
Nuvärde minimileaseavgifter 0 0 0 0
därav förfall inom 1 år 0 0 0 0
därav förfall inom1-5 år 0 0 0 0
därav förfalll senare än 5 år 0 0 0 0

Maskiner och inventarier:
Totala minimleaseavgifter 401 1 090 401 1 090
Nuvärde minimileaseavgifter 292 597 292 597
därav förfall inom 1 år 0 7 0 7
därav förfall inom1-5 år 292 590 292 590
därav förfalll senare än 5 år 0 0 0 0

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 
överstigande 3 år
Minimileaseavgifter 0 0 0 0
därav förfall inom 1 år 0 0 0 0
därav förfall inom 1-5 år 0 0 0 0
Därav förfall senare än 5 år 0 0 0 0
Nya avtal teckande under 2016 med löptid 36 månader förklarar skillnaden mellan åren. 

               
tillfälle uppgår till ett värde minst den bundna grundfonden.
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Not 22  Nettoinvesteringar Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Robertsfors kommun 27873 16775 27873 16775
Robertsfors bostadsstiftelse 0 0 0 0
Stiftelsen Sikeå hamn 0 0 0 0
Summa 27873 16775 27873 16775

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

Not 23 Leasingavtal Koncernen Kommunen
2016 2015 2016 2015

Fastigheter
Totala minimleaseavgifter 0 0 0 0
Nuvärde minimileaseavgifter 0 0 0 0
därav förfall inom 1 år 0 0 0 0
därav förfall inom1-5 år 0 0 0 0
därav förfalll senare än 5 år 0 0 0 0

Maskiner och inventarier:
Totala minimleaseavgifter 401 1 090 401 1 090
Nuvärde minimileaseavgifter 292 597 292 597
därav förfall inom 1 år 0 7 0 7
därav förfall inom1-5 år 292 590 292 590
därav förfalll senare än 5 år 0 0 0 0

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal 
överstigande 3 år
Minimileaseavgifter 0 0 0 0
därav förfall inom 1 år 0 0 0 0
därav förfall inom 1-5 år 0 0 0 0
Därav förfall senare än 5 år 0 0 0 0
Nya avtal teckande under 2016 med löptid 36 månader förklarar skillnaden mellan åren. 

               
tillfälle uppgår till ett värde minst den bundna grundfonden.
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9.0 
KOMMUNSTYRELSENS STYRKORT Kommunstyrelsens Styrkort 2016  

MEDBORGARE/KUND
Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid

Attraktiv 
kommun 
med hög 
livskvalitet

Delaktiga 
medborgare

Närvaro sociala medier Årligen Svar erhålls 
inom 24 tim

2016  

Betygsindex ”Förskola” (NMI) Årligen 70 2018 Ej genomförd
Bibilioteket NöjdKundIndex Årligen 80% 2016
BNI inom ÄO (max 100) Årligen BNI > 85 2016
BNI inom LSS (max 100) Årligen BNI > 85 2016 *
BNI inom biståndsbedömning 

(max 100)
Årligen BNI > 85 2016 *

Korta handläggn.tider bygglov Årligen 7 v bygg 2016  
Korta handläggningstider Årligen 5 v miljö 2016

Attraktiv livsmiljö Beslut om produktion av 
flerfamiljshus centralt i centralorten 
för möjliggörande av 
trygghetsboende

Avstämning Projektering 
klar

2016

Öppna jämförelser - Trygghet och 
säkerhet

Årligen Rank 45 2017

• För få har svarat på enkäten för att den ska vara representativ 

HÅLLBAR UTVECKLING & TILLVÄXT
Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid

Ökad tillväxt Bra företags-
klimat

Ökat nyföretagande per 1000 
invånare (2013: 2,2/1000 inv)

Årligen 4,5 2016

Attraktiv 
kommun

Öppna Jämförelser - Grundskolan Årligen Topp 50 2020 107
Andel elever i musikskolan Årligen ≥ 55% 2016 47%

Hållbar 
utveckling

Hållbara 
konsumtions-
mönster 

Kommunens arbetsplatser sorterar 
återvinningsbart material

Årligen 90 % 2016

Minska energiförbrukning i 
kommunens bilpool (mätt i antal 
inköpta liter bränsle)

Årligen -5% 2017 Följ upp
2017

Minska matsvinnet inom 
måltidsverksamheten

Årligen -10% 2017 Följ upp
2017

Minska egen bilkörning i tjänsten 
(mätt i utbetald bilersättning konto 
5521/5522)

Årligen -5% 2017 Följ upp
2017

 
 

EKONOMI
Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid

God 
ekonomisk 
hushållning

Begränsa nettokost-
nadernas andel av 
skatteintäkter och 
statsbidrag

Budgetföljsamhet Årligen Inget under-
skott för Ks 
budget

2016

MEDARBETARE
Mål Nyckelfaktor Mått Mättid Måltal Uppfyllelsetid

Attraktiv 
arbetsgivare

God arbetsmiljö Total sjukfrånvaro i % Årligen < 4,5 Varje år
Attraktiva arbets-
platser

NMI (NöjdMedarbetarIndex) Årligen > 5,2 2016

Tydligt uppdrag Medarbetarsamtal Årligen 100% 2016
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9.1 
KOMMUNSTYRELSEN - ÖVRIGT 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande för-
valtningsorgan. Kommunstyrelsen har ansvar 
för ledning och samordning av kommunens 
alla angelägenheter.  Sammanfattningsvis 
innefattar det ansvar för kommunens utveck-
ling, ekonomi och uppsikt över utskottens 
verksamheter.  Styrelsens uppgifter regleras, 
förutom av lagstiftning, av det reglemente 
som kommunfullmäktige lagt fast och de sär-
skilda beslut som kommunfullmäktige fattat.

STYRELSENS RESULTAT
Verksamheterna inom kommunstyrelsens eget 

redovisar ett underskott med 1 314 tkr jämfört med budget.  Det största underskottet 
står kommunledningskontoret för och beskrivs närmare under rubriken Kommunled-
ningskontor.

Politisk ledning
En ny politisk organisation antogs från 2011 innebärande att kommunstyrelsen har fem 
utskott under sig. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen, har under året haft fem 
(fem) respektive sex  (åtta) sammanträden.

Motioner och medborgarförslag 
Under året har fem motioner och sex medborgarförslag inlämnats.

Interpellationer och enkla frågor 
 Ingen enkel fråga men fyra (tio) interpellationer har ställts.

Allmänhetens frågestund 
 Vid två av kommunfullmäktiges sammanträden har möjligheten funnits att allmänheten 
kan ställa frågor. 

Politikerseminarier
Under året har traditionellt genomförts en Kick-Off  med kommunstyrelsens ordinarie 
ledamöter och ersättare inför budgetarbetet 2017-2019. 

Budgeten för 2016 
Budgeten har överskridits för politisk verksamhet med totalt 90 tkr. Det är främst parti-
stödet som har blivit dyrare än budget. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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REDOVISAT HELÅR 2016
2016 2015

Driftintäkter
Driftkostnader
Jämförelsestör post
Nettoram
Kalk kapitalkostnad
Nettodriftkostnad

1 383
-23 576

0
-22 193

-976
-23 169

838
-24 478

3 670
-19 970
-1 146

-21 116

BUDGETUTFALL  HELÅR 2016
Redovisning
Budgeterad nettoram
Skillnad

-22 193
-20 879
-1 314

STYRELSENS UPPGIFTER
Kommunstyrelsen är kommunens ledande 
förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har 
ansvar för ledning och samordning av 
kommunens alla angelägenheter. 
Sammanfattningsvis innefattar det ansvar 
för kommunens utveckling, ekonomi och 
uppsikt över utskottens verksamheter.  
Styrelsens uppgifter regleras, förutom av 
lagstiftning, av det reglemente som 
kommunfullmäktige lagt fast och de 
särskilda beslut som kommunfullmäktige 
fattat.

STYRELSENS RESULTAT

Verksamheterna inom kommunstyrelsens 
eget redovisar ett underskott med 1 314 tkr
jämfört med budget.
Det största underskottet står kommun-
ledningskontoret för och beskrivs närmare 
under rubriken Kommunledningskontor.

Politisk ledning
En ny politisk organisation antogs från 
2011 innebärande att kommunstyrelsen har 
fem utskott under sig.
Kommunfullmäktige och kommun-
styrelsen, har under året haft fem (fem)
respektive sex (åtta) sammanträden.

Motioner och medborgarförslag
Under året har fem motioner och sex
medborgarförslag inlämnats.

Interpellationer och enkla frågor
Ingen enkel fråga men fyra (tio)
interpellationer har ställts.

Allmänhetens frågestund
Vid två av kommunfullmäktiges samman-
träden har möjligheten funnits att allmän-
heten kan ställa frågor. 

Politikerseminarier
Under året har traditionellt genomförts en 
Kick-Off med kommunstyrelsens 
ordinarie ledamöter och ersättare inför 
budgetarbetet 2017-2019.

Budgeten för 2016 har överskridits för 
politisk verksamhet med totalt 90 tkr. Det 
är främst partistödet som har blivit dyrare 
än budget. 

Kommunledningskontor
Ny kommunchef har anställts under året.
Verksamheten omfattar personal inom 
kansli-, ekonomi-, personal- och it-kontor 
samt kommungemensamma kostnader, 

KOMMUNSTYRELSEN - övrigt

Ordförande: Patrik Nilsson
Kommunchef: Karin Ahnqvist
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Kommunledningskontor 
Ny kommunchef har anställts under året. Verksamheten omfattar personal inom kans-
li-, ekonomi-, personal- och it-kontor samt kommungemensamma kostnader, material, 
information, kopiering, telefoni samt posthantering.
Resultatet för kommunledningskontoret är ett underskott mot budget med totalt 1 
586 tkr. Största underskottet görs inom IT-kontorets verksamheter där licenskostna-
derna har ökat kraftigt de senaste åren. 

Inom personalkontoret har också kostnaderna ökat. En gemensam upphandling av 
nytt HR system har gjorts tillsammans med Umeregionens kommuner. Under införan-
det tillkommer ökade kostnader både för extra personal samt övriga införandekostna-
der. Kostnader för annonsering av tjänster har också ökat markant. Detta beror både 
på fördyrad annonsering samt att fler lediga tjänster har utlysts.

Konsumentrådgivning och Budget- och skuldrådgivning
Kommunen köper idag tjänst från Skellefteå kommun för budget- och skuldrådgiv-
ning. När det gäller konsumentrådgivning har tjänsten varit vakant men från och med 
november 2014 köps även den tjänsten från Skellefteå kommun.

Bredband 
Utbyggnad av det fiberoptiska bredbandsnätet har under året skett av såväl ortssam-
manbindande nät som av områdesnät. Ortssammanbindande nät har byggts mellan 
Västra Sjulsmark och Överklinten samt mellan Överklinten, Korssjön och Ultervattnet. 

Huvuddelen av denna utbyggnad har skett inom ett i Västerbotten gemensamt pro-
jekt ägt och administrerat av AC-Net, Bredband till fler. Detta projekt är medfinansierat 
av EU:s strukturfonder, Region Västerbotten samt medverkande kommuner. För Ro-
bertsfors del uppgår medfinansieringen till 41 % eller c:a 900 Tkr. I samband med och 
utmed denna utbyggnad har områdesnät etablerats. Likaså har områdesnät byggts i 
Estersmark. I dessa områdesnät, vilka finansieras med stöd ur Landsbygdsprogrammet 
och privata anslutningsavgifter, har 61 fastigheter anslutits. Anslutningsgraden av per-
manentboende fastigheter uppgår till 90 %. 
I Ånäset har en omfattande utbyggnad av fiberoptiskt områdesnät genomförts. To-
talt har c:a 80 fastigheter anslutits. Till detta har ett 10-tal anslutningar byggts i redan 
etablerade områdesnät, s.k. förtätning. Dessa utbyggnader finansieras i huvudsak av 
anslutningsavgifter. 
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9.2

TILLVÄXTUTSKOTTET
UTSKOTTETS UPPGIFTER
Kommunstyrelsens tillväxtutskott ansvarar för 
allmänna utvecklingsfrågor och näringslivsut-
veckling. Beslut om eventuell kommunal med-
finansiering av olika utvecklingsprojekt mm.

Organisatoriskt ansvarar Utveckling & Informa-
tion för verksamheterna kultur, fritid, ungdom, 
turism, information och tillväxt & projekt.

Inom tillväxtutskottets ansvarsområde ligger 
även Näringslivsverksamheten.
 

UTSKOTTETS RESULTAT
Ekonomin för utveckling och information uppvisar ett underskott på 426 tkr. Främst be-
ror detta på ny tjänst som Näringslivsstrateg ej fullt finansierats utan tagits från ordina-
rie driftbudget. Fritid har haft kostnader för reparation och underhåll av fastigheter och 
inventarier som inte funnits budgeterade samt att under extraordinära situationer som 
inträffat har fritidsledare bedrivit fältverksamhet i Robertsfors Kommun. 

MÅLUPPFYLLELSE
Måluppfyllelsen är hög och Utveckling och information bedriver idag en kostnadseffektiv 
verksamhet Företags-klimatet förbättras ständigt och vi har under 2016 jobbat utåtriktat 
på flera olika spår. Vi driver flertalet projekt idag DUA, ASAP vilket har bidragit till ökad 
arbetsbelastning på befintlig personal. Det har också bidragit till att Utveckling och Infor-
mation har ökat i personalantal. 

Näringsliv
Företagsklimtatet förbättras ständigt i kommunen. Vi har under året haft flertalet möten 
med olika företag – så kallade företagsbesök. Robertsfors Kommun har också bjudit in till 
olika mötesforum för företagare. Ett kvinnligt företagarnätverk har startats upp. 

Fritid/föreningsutveckling
Under 2016 har föreningsrådet startas. Representanter för föreningar har träffats vid två 
tillfällen. Sisu har inbjudits att medverka och har så gjort. Fritid har haft ökade kostnader 
för röjning av stantorsbacken samt att simskoleverksamhetens kostnader ökade väsent-

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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REDOVISAT HELÅR 2016
2016 2015

Driftintäkter
Driftkostnader
Jämförelsestör post
Nettoram
Kalk kapitalkostnad
Nettodriftkostnad

5 006
-17 320

0
-12 314

-267
-12 581

3 218
-15 296

0
-12 078

-291
-12 369

BUDGETUTFALL  HELÅR 2016
Redovisning
Budgeterade nettoramar
Skillnad

-12 314
-11 888

-426

UTSKOTTETS UPPGIFTER
Kommunstyrelsens tillväxtutskott ansvarar 
för allmänna utvecklingsfrågor och 
näringslivsutveckling. Beslut om eventuell 
kommunal medfinansiering av olika 
utvecklingsprojekt mm.

Organisatoriskt ansvarar Utveckling & 
Information för verksamheterna kultur, 
fritid, ungdom, turism, information och 
tillväxt & projekt.

Inom tillväxtutskottets ansvarsområde 
ligger även Näringslivsverksamheten.

UTSKOTTETS RESULTAT
Ekonomin för utveckling och information 
uppvisar ett underskott på 426 tkr. Främst 
beror detta på ny tjänst som 
Näringslivsstrateg ej fullt finansierats utan 
tagits från ordinarie driftbudget. Fritid har 
haft kostnader för reparation och underhåll 
av fastigheter och inventarier som inte 
funnits budgeterade samt att under 
extraordinära situationer som inträffat har 
fritidsledare bedrivit fältverksamhet i 
Robertsfors Kommun. 

MÅLUPPFYLLELSE
Måluppfyllelsen är hög och Utveckling och 
information bedriver idag en 
kostnadseffektiv verksamhet Företags-
klimatet förbättras ständigt och vi har 
under 2016 jobbat utåtriktat på flera olika 
spår. Vi driver flertalet projekt idag DUA, 
ASAP vilket har bidragit till ökad 
arbetsbelastning på befintlig personal. Det 
har också bidragit till att Utveckling och 
Information har ökat i personalantal. 

Näringsliv
Företagsklimtatet förbättras ständigt i 
kommunen. Vi har under året haft flertalet 
möten med olika företag – så kallade 
företagsbesök. Robertsfors Kommun har 
också bjudit in till olika mötesforum för 
företagare. Ett kvinnligt företagarnätverk 
har startats upp. 

Fritid/föreningsutveckling
Under 2016 har föreningsrådet startas. 
Representanter för föreningar har träffats 
vid två tillfällen. Sisu har inbjudits att 
medverka och har så gjort. Fritid har haft 
ökade kostnader för röjning av stantors-
backe samt att simskoleverksamhetens 
kostnader ökade väsentligt då tjänst var 
tvungen köpas in för att säkerställa att 
simskolan skulle kunna genomföras. 

Föreningsbidrag
Verksamheter med tyngdpunkt på 
ungdomsverksamhet har stöttats med olika 
slags bidrag, såsom drifts-, anläggnings-,
hyres-, aktivitets-, ledarutbildnings- och 
lönebidrag samt samlingslokalbidrag.

KOMMUNSTYRELSEN
VERKSAMHETER SOM TILLVÄXTUTSKOTTET ANSVARAR FÖR

Ordförande: Patrik Nilsson
Förvaltningschef: Magnus Hansson
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ligt då tjänst var tvungen köpas in för att säkerställa att simskolan skulle kunna ge-
nomföras. 

Föreningsbidrag
Verksamheter med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet har stöttats med olika slags 
bidrag, såsom drifts-, anläggnings-, hyres-, aktivitets-, ledarutbildnings- och lönebi-
drag samt samlingslokalbidrag. Dessa har också gåtts igenom vid föreningsrådsmötet. 

Simskola
Simskola ordnades traditionellt efter skolslutet, på badhuset i Robertsfors i samarbete 
med USM. Simskolan erbjuds alla kommunens sexåringar och äldre barn som ej är sim-
kunniga. Den har dock blivit väsentligt dyrare. 

Sporthallar
Uthyrningen av träningstider i sporthallarna har varit fortsatt stor. Sporthallsalliansen 
i Robertsfors har fortsatt svarat för städning och övrig skötsel av Jenningshallen. Bok-
ning av halltider i alla tre hallarna har skötts från kommunkontoret i Robertsfors.  

Turism 
Regiongemensamt arbete har varit Sommarguiden respektive Vinterguiden, turistbro-
schyrer som distribueras till Sveriges alla turistbyråer samt används i samband med 
mässor som visitumea deltar på. Rivkartan över Robertsfors kommun uppdaterades 
detta år. Den nya turistwebben, visitrobertsfors, fungerar väl. Framför allt ökar antalet 
evenemang som anmäls till evenemangskalendern. Våra aktörer inom besöksnäring-
en i är mycket nöjda med att kommunen har en egen undersida till regionwebben 
visitumea där de syns tydligt och ges möjlighet till marknadsföring 

Allmänkultur
Verksamheten för att främja allmänkulturen i kommunen görs i samarbete med stu-
dieförbunden, biblioteken och kulturföreningarna i kommunen. Dessutom sker utby-
te med regionen genom olika samarbetsorgan. 

Årets kulturvecka var välbesökt och mycket uppskatta. Under elevernas höstlov an-
ordnades en mängd kulturaktiviteter för barn och ungdomar, vilket också uppmärk-
sammades av länsmedia. 

Stiftelsen Robertsfors Bruksmuseum har under sommaren haft god besökstillström-
ning och dessutom har anordnats ett antal temadagar, samt aktiviteter på bruksområ-
det tillsammans med Robertsfors hembygdsförening och Robertsfors IK. Konstinköp i 
form av tavlor och hantverk har inköpts och placerats ut på kommunens olika arbets-
platser Teaterföreställning för kommunens invånare samt barn vid familjecentralen, 
har anordnats under hösten. Sedvanligt nationaldagsfirande har genomförts i Ånäset. 
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Unga  
Besöksfrekvensen har varit hög på alla tre fritidsgårdarna. Man kan även under detta år 
se en klar ökning av besökare i både Robertsfors och Bygdeå jämfört med de senaste 
åren. Gårdsråden fungerar mycket bra. Robertsfors kommun har idag en mycket väl 
fungerande verksamhet på sina tre fritidsgårdar. Mycket tack vare den personal som 
finns timanställd. Denna styrka visar upp stort engagemang och har även ställt upp vid 
fältarbete under sommaren och hösten i samverkan med Barn och Utbildning. Det har 
varit utökad arbetsbelastning på fritidsledarna i takt med EKB boenden öppnat och ett 
ökat antal besökare har kommit till gårdarna.  

Projektverksamhet
Den projektverksamhet som bedrivs idag bedrivs för att nå upp till de mål som sätts 
i styrkort samt visionen för Robertsfors Kommun. Det finns bland annat det arbets-
marknadspolitiska projekt som DUA och ASAP, konstruktionsprojektet Broarnas Park. 
Kommunen arbetar även vidare med dess internationella projekt tillsammans med 
Busia i Uganda. Utöver detta stödjer Utveckling och Information även andra projekt, 
exempelvis Skapande Förskola, MUCF m fl. Dessa projekt är koncernövergripande och 
representanter från Utveckling och Information finns med i styrgrupper eller projekt-
leder. 

FRAMTID
Att jobba för att Robertsfors Kommun ska vara Sveriges bästa kommun år 2020 är en 
riktig utmaning. Kommunen har haft en positiv befolkningsutveckling under 2016 
och hela vår koncern gör totalt sett ett gott årsbokslut. För utveckling och information 
finns stora utmaningar. Hur kan vi höja vår kvalité ytterligare? Hur kan vi nå upp till de 
mål som sätts i styrkorten? Visionen? Ett sätt är såklart den projektverksamhet som 
vi bedriver idag. Den har vuxit under 2016. Den är dock krävande både på vår ordi-
narie personal inom sektorn samt även för ekonomiavdelningen. Idag är vi ledande i 
Västerbotten på att plocka hem projekt.  Det är dock ytterst sårbart då det krävs stort 
kunnande och ett starkt nätverk för att landa dessa samt även för att redovisa och sty-
ra projekten i rätt riktning. Vi har även en mycket begränsad medfinansieringsbudget 
som gör att vi ibland får ”trolla med knäna” för att få ihop allt. För närvarande finns det 
ett flertal projekt och processer koncernövergripande inom kommunen, som Utveck-
ling och Information är delaktiga i. Under Kvartal 1 av 2017 uppstartar landsbygdsut-
vecklingsgruppen BURK igen. Vi har ett större projekt igång kring Rickleån samt en del 
andra ideer kring hur vi ska svara upp till målen i Styrkorten och de facto visionen om 
att vara Sveriges bästa kommun 2020.  I april genomförs den första samhällsgalan i 
Robertsfors Kommun. Arbetet med Robertsfors kommuns profil som ”möjligheternas 
kommun” ska implementeras och användas i så många sammanhang som möjligt.
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Vi har ytterligare en utmaning i de sociala medierna där vi behöver vara synliga och även 
utöka dialogen med medborgarna. De sociala medierna förändras hela tiden och det 
krävs en stor arbetsinsats för att hela tiden ligga först. Vi har stor potential i att vi har vår 
hemsida i en open source lösning samt ett nära arbete med vår it-avdelning vilket leder till 
att vi kan ta tillvara på uppdateringar som släpps kontinuerligt. 

Organisatoriskt består utmaningen i att fortsätta med samma goda måluppfyllelse samt 
att hela tiden arbeta för Robertsfors kommuns bästa och att vara i framkant då det gäller 
kommunal utveckling. 
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9.3

ALLMÄNNA UTSKOTTET
SAMHÄLLSBYGGNADS UPPGIFTER
Samhällsbyggnadskontoret har till uppgift att 
vara kommunens samordnande och verkstäl-
lande organ avseende:
• Förvaltning och uthyrning av kommunens 
   fastigheter
• Tillhandahålla kommunens bilpool
• Kommunens husbyggnadsverksamhet
• Förvaltning av kommunens gator och vägar, 
  anläggningar för vatten och avlopp, renhåll
   ningsverksamheten, Parker.
• Kommunens anläggningsbyggande
• Kommunens städverksamhet
• Kommunens måltidsverksamhet
• Kommunens tillsyn för miljö, hälsoskydd och 
  livsmedel
• Kommunens tillsyn för plan- och bygg-
  ärenden
• Kommunens badhusverksamhet
• Kommunens räddningstjänst

EKONOMISKT RESULTAT
Ekonomi för SHBK visar ett överskott på 618 
tkr framförallt är det Kollektivtrafiken och 
Bygg som har stora överskott och bidrar till 

resultatet. Större underskott har Administra-
tionen och Färdtjänst. 

Samhällsbyggnadssektorns intäkter ökade  
året med 3,7 % medan kostnaderna endast 
ökat med 2,5 % vilket resulterade i ett över-
skott på 618tkr. Överskottet i förhållande till 
kostnaderna på 101 575 tkr  innebar endast 
0,61% i avvikelse, överskottet i förhållan-
de till intäkterna 86 725 tkr innebar endast 
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KOMMUNSTYRELSEN
VERKSAMHETER INOM ALLMÄNNA UTSKOTTETS 
ANSVARSOMRÅDE

REDOVISAT HELÅR 2016

2016 2015
Driftintäkter
Driftkostnader
Nettoram
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad

86 725
-101 576
-14 851
-15 331
-30 182

84 032
- 90 520
- 6 488
-17 142
-23 630

UTFALL FÖR HELÅRET

Därav vatten- och avloppsverksamhet*

REDOVISAT HELÅR 2016
2016 2015

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettoram
Kalk kapitalkostnad
Nettodriftkostnad

13 421
-12 665

756
-1 808
- 1 052

13 948
-12 987

961
-2 118
-1 157

UTFALL FÖR HELÅRET FÖR VA

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

• Förvaltning och uthyrning av 
kommunens fastigheter

• Tillhandahålla kommunens bilpool
• Kommunens 

husbyggnadsverksamhet

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

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

hälsoskydd och livsmedel
• Kommunens tillsyn för plan- och 

byggärenden
• Kommunens badhusverksamhet
• Kommunens räddningstjänst

UTSKOTTETS RESULTAT

Verksamhet Budget Redovisat Avvikelse
Administration -2 316 -2 652 -336
Badhuset -348 -193 155
Bilpool 0 87 87
GVARP -5 440 -5 419 21
Fastighet 21 519 21 516 -3
Miljö o Bygg -2 819 -2 560 259
Måltid -12 861 -12 708 153
Räddtjänst -5 222 -5 340 -118
Städverks. 0 -40 -40
Kollektivtrafik -5 800 -5 049 751
Färdtjänst -2 182 -2 493 -311
Totalt -15 469 -14 851 618

EKONOMISKT RESULTAT
Ekonomi för SHBK visar ett överskott på 
618 tkr framförallt är det Kollektivtrafiken 
och Bygg som har stora överskott och 
bidrar till resultatet. Större underskott har 
Administrationen och Färdtjänst. 
Samhällsbyggnadssektorns intäkter ökade 
året med 3,7 % medan kostnaderna endast 

Ordförande:    Patrik Nilsson
Sektorchef:     Tobias Rosencrantz

BUDGETUTFALL HELÅR 2016
Redovisning
Budgeterade nettoramar
Skillnad

-14 851
-15 469
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BUDGETUTFALL HELÅR 2016
Redovisning
Budgeterad nettoram
Skillnad

- 1 052
0

- 1 052
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KOMMUNSTYRELSEN
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0,71% i avvikelse. Samhällsbyggnadssektorn innehåller en mängd verksamheter och vissa 
verksamheter och kostnadsposter är omöjliga eller svår påverka därmed ökar osäkerhe-
ten i prognos och slutligen utfall. Ett enhetligt och kraftfullt prognosverktyg för Roberts-
fors kommun skulle höga säkerheten i prognoserna under året. 

Administration
Underskott på 336 beroende på höga personalkostnader under budgetåret. 

Badhuset
Överskott 155tkr genom mindre kostnader för förbrukningsmaterial, simhallsförestånda-
re ersattes delar av året med timvikarer. Simhallsföreståndare var 50% städledare under 
2016. 

Bilpool
Bilpoolen hade lägre kostnader för reparation samt ökade intäkter beroende på högre 
nyttjandegrad. 

GVARP
Resultatet för GVARP var i balans med budget dock ett litet överskott på 21tkr. Väghållning 
och park, bidrag för enskilda vägar och avlopp, VA uppvisade ett underskott. Renhållning, 
vägbelysning uppvisar ett överskott. 

VA-verksamhet
Uppvisar ett underskott för budgetår 2016 på 1052tkr mycket beroende på höga entre-
prenadkostnader, material, förbrukningsinventarier och reparationer. Nytt förslag på vat-
tenskyddsområde har tagits fram och ställts ut på samråd för att under 2017 fastställas.

Konsultkostnader för vattenskyddsområde 
har också tyngt resultatet. 

Renhållning
Renhållningen uppvisar ett överskott på 714tkr mycket beroende på högre intäkter av 
konsumtionsavgifter.

Fastighet
Resultatet speglar budgeten för 2016. I förhållande till budgeten blev hyresintäkter högre 
samt högre kostnader för material och entreprenader, fjärrvärme, vatten och avlopp. Kost-
nader för försäkringar och serviceavtal ökade också för 2016.
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ökat med 2,5 % vilket resulterade i ett 
överskott på 618tkr. Överskottet i 
förhållande till kostnaderna på 101 575 tkr  
innebar endast 0,61% i avvikelse, 
överskottet i förhållande till intäkterna 86 
725 tkr innebar endast 0,71% i avvikelse. 
Samhällsbyggnadssektorn innehåller en 
mängd verksamheter och vissa 
verksamheter och kostnadsposter är 
omöjliga eller svår påverka därmed ökar 
osäkerheten i prognos och slutligen utfall. 
Ett enhetligt och kraftfullt prognosverktyg 
för Robertsfors kommun skulle höga 
säkerheten i prognoserna under året. 

Administration
Underskott på 336 beroende på höga 
personalkostnader under budgetåret. 

Badhuset
Överskott 155tkr genom mindre kostnader 
för förbrukningsmaterial, 
simhallsföreståndare ersattes delar av året
med timvikarer. Simhallsföreståndare var 
50% städledare under 2016. 

Bilpool
Bilpoolen hade lägre kostnader för 
reparation samt ökade intäkter beroende på 
högre nyttjandegrad. 

GVARP
Resultatet för GVARP var i balans med 
budget dock ett litet överskott på 21tkr.
Väghållning och park, bidrag för enskilda 
vägar och avlopp, VA uppvisade ett 
underskott. Renhållning, vägbelysning 
uppvisar ett överskott. 

VA-verksamhet
Uppvisar ett underskott för budgetår 2016 
på 1052tkr mycket beroende på höga 
entreprenadkostnader, material, 
förbrukningsinventarier och reparationer. 
Nytt förslag på vattenskyddsområde har 
tagits fram och ställts ut på samråd för att 
under 2017 fastställas. Konsultkostnader 
för vattenskyddsområde har också tyngt 
resultatet. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016
100% 99,8% 89% 93,4% 92,3% 92,7%

Täckningsgrad VA-verksamhet

Renhållning
Renhållningen uppvisar ett överskott på 
714tkr mycket beroende på högre intäkter 
av konsumtionsavgifter.

2011 2012 2013 2014 2015 2016
102% 114% 109,5% 126% 123,7% 112,7%

Täckningsgrad Renhållningsverksamhet

Fastighet
Resultatet speglar budgeten för 2016. I
förhållande till budgeten blev hyresintäkter
högre samt högre kostnader för material 
och entreprenader, fjärrvärme, vatten och 
avlopp. Kostnader för försäkringar och 
serviceavtal ökade också för 2016.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
47 43 51 53 56 52 50
Fastighetsunderhåll kr/m2

Bygg
Stor ökning av totala antalet byggärenden 
+ 28 % jmf med 2015. Antalet bygglov-
och anmälningsärenden ökade ännu mer + 
44 % jmf med 2015. Det gav större 
intäkter. Ökning av antalet detaljplaner
som framarbetades. Det har arbetats med 
fem planer under året, vilket medför högre 
plankostnader.
Nytt tillägg till LIS-planen ej budgeterat 
för, ca 70 tkr. Ny översiktsplan har 
påbörjats. Bostadsanpassningen gick över 
budget med nästan 100tkr dvs 11%. 

Miljö
Budget för miljö låg inom ramen.
För alkohol fanns ingen budget för 2016 
därav intäkt på omkring 50 tkr, för 2017 är 
alkohol och tobak egen verksamhet. 
Fler u-verksamheter kontrollerades än 
planerat på miljöskyddet vilket ledde till 
högre intäkter än budgeterat. 

Räddningstjänst
Räddningstjänsten uppvisar ett underskott 
på 118tkr. Högre kostnader för 
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Bygg
Stor ökning av totala antalet byggärenden + 28 % jmf med 2015. Antalet bygglov- och 
anmälningsärenden ökade ännu mer + 44 % jmf med 2015. Det gav större intäkter. 
Ökning av antalet detaljplaner som framarbetades. Det har arbetats med fem planer 
under året, vilket medför högre plankostnader.
Nytt tillägg till LIS-planen ej budgeterat för, ca 70 tkr. Ny översiktsplan har påbörjats. 
Bostadsanpassningen gick över budget med nästan 100tkr dvs 11%. 

Miljö
Budget för miljö låg inom ramen.
För alkohol fanns ingen budget för 2016 därav intäkt på omkring 50 tkr, för 2017 är 
alkohol och tobak egen verksamhet.  Fler u-verksamheter kontrollerades än planerat 
på miljöskyddet vilket ledde till högre intäkter än budgeterat. 

Räddningstjänst
Räddningstjänsten uppvisar ett underskott på 118tkr. Högre kostnader för förbruk-
ningsvaror, reparationer, SOS alarm och utbildning. 

Städverksamhet
Ett litet underskott i fårhållande till budget på 40tkr. Hög sjukfrånvaror med höga kost-
nader för timvikarier. Förbrukningsmaterial något högre kostnader under året. Mer in-
ternt sålda tjänster ökade intäkterna. Retroaktiva ob-ersättningar och reseersättningar 
utbetalats under 2016 belastade också resultatet. 

Kollektivtrafiken
Ett överskott på 751tkr härleds till dels lägre kostnader och återbetalning av medel för 
år 2015 vilket betalades in under budgetår 2016.  

Färdtjänst
Höga kostnader för huvudverksamheten riksfärdtjänst delvis beroende på många ar-
betsresor. Färdtjänsten som verksamhet är svår prognostiserad och utfallet blir mycket 
beroende på individer och mängden färdtjänst som efterfrågas vilket ej är påverkbart 
från Samhällsbyggnadssektorn. 

FRAMTID

Badhuset
Lokalerna är i behov av underhåll. Utbud och priser ses över för cafeterian och anpas-
sas till behovet från badgäster. Solarium planeras att avvecklas första kvartalet 2017. 
Även öka den egna verksamheten med egen simundervisning och aktiviteter.
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Bilpool
Utbyte av ca 3st leasingbilar under 2017. 

GVARP
Vi kommer att fortsätta arbetet med att få elektronisk övervakning på fler anläggning-
ar så att behovet av rondering minskar och därigenom blir effektivare. 
En del reningsanläggningar uppfyller inte miljökraven och kommer att behöva reno-
veras eller nyinvesteringar på sikt. 

Fastighet
Förändrade brandskyddskrav som innebär ökad arbetsbelastning samt kostnadsök-
ningar för åtgärder. Förändring av VA-taxan innebär ökade kostnader. Utbildningsin-
satser fastighetspersonal avseende verksamhetssystemet DeDu, sprinklersystem och 
brandskyddsregler. 

Bygg
Den antagna bostadsförsörjningsplanen anger att bostadsbyggandet måste öka till 
minst 20 nya bostäder per år de närmaste 10 åren om målen ska uppnås. Det är en 
ökning med 300 % jmf med ett normalår. Det kommer också att innebära att fler de-
taljplaner behöver tas fram. Många nybyggnationer av fritidshus/enbostadshus sker i 
den södra kommundelen och ute vid kusten, vilket innebär mer restid vid arbetsplats-
besök och samråd på byggplatsen. Norrbotniabanan kommer fortsatt ta resurser för 
planering. Ny taxa för bygglov och anmälan kommer vara under framarbetning under 
2017.Lagstiftningen ställer fler och fler krav på dokumentation innan byggstart, t ex 
bullerberäkning, bredband, hårdare energikrav, vilket ökar administrationen.Ökade 
krav på grannehörande i bygglovsärenden.Bedömningen är att ökningen av bygglov-
sansökningar och det ökade intresset för att detaljplanera för byggnationer kommer 
att bestå. Det kommer behövas mer personella resurser för att kunna möta efterfrå-
gan. Det måste finnas förutsättningar för att kunna hålla stipulerade handläggningsti-
der och utföra en korrekt handläggning. Ett hot om stämning för försummelse riskerar 
att följas av flera om inte mer resurser sätts in, så att inte bara det absolut mest akuta i 
verksamheten hinner utföras.

Miljö
Ny förordning Havs- och vattenmyndigheten(enskilda avlopp) – förslag som ska be-
slutas under 2017, exempelvis större krav på kommunernas avloppsinventeringar. 5 % 
om året istället för 2 %. Handlar om omkring 150 avlopp per år.  Krav från länsstyrelsen 
att ta fram en handlingsplan för vattenförekomster (blir förelagda om ej utförs 2017) 
medför  tid och resurser. Nytt lagkrav från januari 2017 att en beredskapsplan gällande 
livsmedel och dricksvatten ska finnas, kommer att framställas i samverkan med säker-
hetssamordnare.
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Räddningstjänst
Kommande år står inför utbyte av brandfordon. Utredning om räddningstjänstorgani-
sation i Umeå, Vindeln och Robertsfors kommun kommer också behandlas. 

Städverksamhet
Fortsatt arbete med att minska sjuktalen. 
Byggnationer i kommunen och förändringar i verksamheterna såsom ny förskola i 
Ånäset, utökning av förskolelokal i Bygdeå och hyresfastighet i Robertsfors, kommer 
att påverka städverksamheten.  

Kollektivtrafiken
Under 2017 kommer utmaningen bli att få en funktionell skötsel av busstationen i Ro-
bertsfors och Logen Tövalite. Generellt är många av busskurerna i kommunen i dåligt 
skick enligt Länstrafikens hållplatsinventering som genomfördes 2015. Ett underhålls 
och renoveringsbehov finns och kommer behöva åtgärdas.

MÅLUPPFYLLELSE

GVARP
Utredning pågår om framtida insamlingssystem av hushållssopor, förhoppningsvis le-
der detta till att målen om minskat avfall till förbränning uppnås. 

Bygg
Svårt att klara handläggningstiderna för bygglov, förhandsbesked och anmälan. Enligt 
PBL 9 kap 27 § ska byggnadsnämnden handlägga ärenden om lov och förhandsbe-
sked skyndsamt och meddela sitt beslut om lov eller förhandsbesked inom tio veckor 
från det att den fullständiga ansökningen kom in till nämnden. Enligt PBF 6 kap 7 § ska 
byggnadsnämnden fatta beslut i ett anmälningsärende inom fyra veckor räknat från 
den dag då samtliga behövliga uppgifter inkom till nämnden. Internt har ännu högre 
krav på kort handläggningstid beslutats, utan att resurser för det tillsatts.
Det som gick bra är att byggavdelningen klarade av att hantera en så stor ärendeök-
ning och ändå lyckades hålla handläggningstiderna på en rimlig nivå.

Miljö
För miljöverksamhet utfördes 100 % av planerad tillsyn.  För livsmedel utfördes 92 % 
av planerad tillsyn, dock uppfylldes årets kontrolltimmar men skuldtimmar från före-
gående år genomfördes ej fullt ut.
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Städverksamhet
Storstädet utfördes enligt plan löpande under året. Den planerade golvvårdsarbetet 
för 2016 fullföljdes. 

INVESTERINGAR

Samhällsbyggnadssektorns investeringar

Förbrukat för år 2016 19686tkr i investerings medel förslag på ombudgetering 23013 
tkr där ingår projekten Fyrklövern, Tundalsskolan, Förskolan Apotekaren, Slambil, For-
don Räddningstjänst och några övriga mindre projekt. Avslutas en mängd färdiga in-
vesteringar dock är förslaget att Ny förskola i Robertsfors avslutas och äskas om vid 
närmare projektering och byggstart.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

52

så att inte bara det absolut mest akuta i 
verksamheten hinner utföras.

Miljö
Ny förordning Havs- och 
vattenmyndigheten(enskilda avlopp) –
förslag som ska beslutas under 2017, 
exempelvis större krav på kommunernas 
avloppsinventeringar. 5 % om året istället 
för 2 %. Handlar om omkring 150 avlopp 
per år.  Krav från länsstyrelsen att ta fram 
en handlingsplan för vattenförekomster 
(blir förelagda om ej utförs 2017) medför  
tid och resurser. 
Nytt lagkrav från januari 2017 att en
beredskapsplan gällande livsmedel och 
dricksvatten ska finnas, kommer att 
framställas i samverkan med 
säkerhetssamordnare.

Räddningstjänst
Kommande år står inför utbyte av 
brandfordon. Utredning om 
räddningstjänstorganisation i Umeå, 
Vindeln och Robertsfors kommun kommer 
också behandlas. 

Städverksamhet
Fortsatt arbete med att minska sjuktalen.
Byggnationer i kommunen och 
förändringar i verksamheterna såsom ny 
förskola i Ånäset, utökning av 
förskolelokal i Bygdeå och hyresfastighet i 
Robertsfors, kommer att påverka 
städverksamheten.

Kollektivtrafiken
Under 2017 kommer utmaningen bli att få 
en funktionell skötsel av busstationen i 
Robertsfors och Logen Tövalite. Generellt 
är många av busskurerna i kommunen i 
dåligt skick enligt Länstrafikens 
hållplatsinventering som genomfördes 
2015. Ett underhålls och renoveringsbehov 
finns och kommer behöva åtgärdas.

MÅLUPPFYLLELSE

GVARP
Utredning pågår om framtida 
insamlingssystem av hushållssopor, 
förhoppningsvis leder detta till att målen 
om minskat avfall till förbränning uppnås. 

Bygg
Svårt att klara handläggningstiderna för 
bygglov, förhandsbesked och anmälan. 
Enligt PBL 9 kap 27 § ska 
byggnadsnämnden handlägga ärenden om 
lov och förhandsbesked skyndsamt och 
meddela sitt beslut om lov eller 
förhandsbesked inom tio veckor från det 
att den fullständiga ansökningen kom in till 
nämnden. Enligt PBF 6 kap 7 § ska 
byggnadsnämnden fatta beslut i ett 
anmälningsärende inom fyra veckor räknat 
från den dag då samtliga behövliga 
uppgifter inkom till nämnden. Internt har 
ännu högre krav på kort handläggningstid 
beslutats, utan att resurser för det tillsatts.
Det som gick bra är att byggavdelningen
klarade av att hantera en så stor 
ärendeökning och ändå lyckades hålla 
handläggningstiderna på en rimlig nivå.

Miljö
För miljöverksamhet utfördes 100 % av 
planerad tillsyn.  För livsmedel utfördes 92
% av planerad tillsyn, dock uppfylldes
årets kontrolltimmar men skuldtimmar från 
föregående år genomfördes ej fullt ut.

Städverksamhet
Storstädet utfördes enligt plan löpande 
under året. Den planerade golvvårdsarbetet 
för 2016 fullföljdes. 

INVESTERINGAR

Samhällsbyggnadssektorns 
investeringar
Investeringar Förbrukat Avvikelse OMB 
           57 320                  19 686            37 431          23 013     

Förbrukat för år 2016 19686tkr i 
investerings medel förslag på 
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9.4

BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTET

UTSKOTTETS UPPGIFTER
Barn och utbildningsutskottet fullgör 
kom-munens skyldigheter enligt skollagen 
och skolformsförordningarna. 

Utskottet ansvarar för: 
• Förskola och pedagogisk omsorg
• Grundskola inkl fritidshem
• Lärcentrum (gymnasieutb, vuxenutb)
• Särskola
• BOU Kultur (bibiliotek & musikskola)

Förskolan
Förskolan redovisar ett överskott mot bud-
get på inte fullt 300 tkr, varav 200 tkr är lägre 
gemensamma kostnader (central adm etc) 
och 100 tkr är lägre nettokostnad i verk-
samheten. Högre personalkostnader med 
780 tkr balanseras av lägre kostnad för in-
terkommunal ersättning (IKE) med -310 tkr 
och gemensamt fördelade kostnader med 
-200 tkr samt högre intäkter +210 tkr jäm-
fört med budgeterat.

Nettokostnaden för förskola inkl pedagogisk omsorg är drygt 8% högre jämfört med fö-
regående år. Detta förklaras av volymökning och personalförstärkning samt fylld vakans 
inom språkstödet.

Grundskola
Grundskolan redovisar ett överskott mot budget med 55 tkr vilket får betraktas som ett 
nollresultat. Intäkter i form av riktade statsbidrag har ökat med 2,2 mkr (lågstadiesats-
ning, lärarlönelyft), vilket också har påverkat kostnadssidan i motsvarande grad. Skol-
skjutskostnaderna blev 1,6 mkr högre än budgeterat och har under året balanserats med 
fortsatt återhållsamhet med 1,5 mkr lägre personalkostnad än budgeterat. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
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REDOVISAT HELÅR 
2016 2015

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettoram
Kalk kapitalkostnad
Nettodriftkostnad

13 294
-178 174
-164 880

- 1 760
- 166 640

10 266
-166 196
-155 930

-1 857
-157 787

UTFALL HELÅR FÖR KS BOU:S 
ANSVARSOMRÅDE 2016

Redovisning
Budgeterade nettoramar

164 880
165 715

835

UTSKOTTETS UPPGIFTER
Barn och utbildningsutskottet fullgör kom-
munens skyldigheter enligt skollagen och 
skolformsförordningarna.

Utskottet ansvarar för: 
• Förskola och pedagogisk omsorg
• Grundskola inkl fritidshem
• Lärcentrum (gymnasieutb, vuxenutb)
• Särskola
• BOU Kultur (bibiliotek & musikskola)

UTSKOTTETS RESULTAT

Budget Redovisat Avvikelse
mot budget

Avvikelse
mot 2015

Förskola 38 841 38 547 292 -2 990
Grundskolan 84 437 84 382 55 -5 388
Lärcentrum 32 099 31 924 147 -1290
Särskolan 4 776 4 675 101 784
Kultur 5 562 5 323 238 -67

165 715 164 880 835 - 8 952

Förskolan
Förskolan redovisar ett överskott mot budget på 
inte fullt 300 tkr, varav 200 tkr är lägre gemen-
samma kostnader (central adm etc) och 100 tkr 
är lägre nettokostnad i verksamheten. 

Högre personalkostnader med 780 tkr balanse-
ras av lägre kostnad för interkommunal ersätt-
ning (IKE) med -310 tkr och gemensamt förde-
lade kostnader med -200 tkr samt högre intäkter 
+210 tkr jämfört med budgeterat.

Nettokostnaden för förskola inkl pedagogisk 
omsorg är drygt 8% högre jämfört med föregå-
ende år. Detta förklaras av volymökning och 
personalförstärkning samt fylld vakans inom 
språkstödet.

Grundskola
Grundskolan redovisar ett överskott mot budget 
med 55 tkr vilket får betraktas som ett nollre-
sultat. 

Intäkter i form av riktade statsbidrag har ökat 
med 2,2 mkr (lågstadiesatsning, lärarlönelyft), 
vilket också har påverkat kostnadssidan i mot-
svarande grad. 

Skolskjutskostnaderna blev 1,6 mkr högre än 
budgeterat och har under året balanserats med 
fortsatt återhållsamhet med 1,5 mkr lägre per-
sonalkostnad än budgeterat.

Nettokostnaden är 7% högre jämfört med 2015 
vilket till största delen beror av ökade skol-
skjutskostnader med 2,8 mkr. Om dessa exklu-
deras är nettokostnadsökningen 2,6%. 

Den fortsatta återhållsamheten har hållit perso-
nalkostnaderna i ungefär samma nivå som före-
gående år bortsett från löneökningar.

Lärcentrum
Lärcentrum redovisar ett överskott mot budget 
med 147 tkr. 

KOMMUNSTYRELSEN
VERKSAMHETER INOM BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTETS
ANSVARSOMRÅDE

Ordförande: Hans Lindgren
Sektorchef: Carin Elofsson
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REDOVISAT HELÅR 
2016 2015

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettoram
Kalk kapitalkostnad
Nettodriftkostnad

13 294
-178 174
-164 880

- 1 760
- 166 640

10 266
-166 196
-155 930

-1 857
-157 787

UTFALL HELÅR FÖR KS BOU:S 
ANSVARSOMRÅDE 2016

Redovisning
Budgeterade nettoramar

164 880
165 715

835

UTSKOTTETS UPPGIFTER
Barn och utbildningsutskottet fullgör kom-
munens skyldigheter enligt skollagen och 
skolformsförordningarna.

Utskottet ansvarar för: 
• Förskola och pedagogisk omsorg
• Grundskola inkl fritidshem
• Lärcentrum (gymnasieutb, vuxenutb)
• Särskola
• BOU Kultur (bibiliotek & musikskola)

UTSKOTTETS RESULTAT

Budget Redovisat Avvikelse
mot budget

Avvikelse
mot 2015

Förskola 38 841 38 547 292 -2 990
Grundskolan 84 437 84 382 55 -5 388
Lärcentrum 32 099 31 924 147 -1290
Särskolan 4 776 4 675 101 784
Kultur 5 562 5 323 238 -67

165 715 164 880 835 - 8 952

Förskolan
Förskolan redovisar ett överskott mot budget på 
inte fullt 300 tkr, varav 200 tkr är lägre gemen-
samma kostnader (central adm etc) och 100 tkr 
är lägre nettokostnad i verksamheten. 

Högre personalkostnader med 780 tkr balanse-
ras av lägre kostnad för interkommunal ersätt-
ning (IKE) med -310 tkr och gemensamt förde-
lade kostnader med -200 tkr samt högre intäkter 
+210 tkr jämfört med budgeterat.

Nettokostnaden för förskola inkl pedagogisk 
omsorg är drygt 8% högre jämfört med föregå-
ende år. Detta förklaras av volymökning och 
personalförstärkning samt fylld vakans inom 
språkstödet.

Grundskola
Grundskolan redovisar ett överskott mot budget 
med 55 tkr vilket får betraktas som ett nollre-
sultat. 

Intäkter i form av riktade statsbidrag har ökat 
med 2,2 mkr (lågstadiesatsning, lärarlönelyft), 
vilket också har påverkat kostnadssidan i mot-
svarande grad. 

Skolskjutskostnaderna blev 1,6 mkr högre än 
budgeterat och har under året balanserats med 
fortsatt återhållsamhet med 1,5 mkr lägre per-
sonalkostnad än budgeterat.

Nettokostnaden är 7% högre jämfört med 2015 
vilket till största delen beror av ökade skol-
skjutskostnader med 2,8 mkr. Om dessa exklu-
deras är nettokostnadsökningen 2,6%. 

Den fortsatta återhållsamheten har hållit perso-
nalkostnaderna i ungefär samma nivå som före-
gående år bortsett från löneökningar.

Lärcentrum
Lärcentrum redovisar ett överskott mot budget 
med 147 tkr. 

KOMMUNSTYRELSEN
VERKSAMHETER INOM BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTETS
ANSVARSOMRÅDE

Ordförande: Hans Lindgren
Sektorchef: Carin Elofsson
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Nettokostnaden är 7% högre jämfört med 2015 vilket till största delen beror av öka-
de skolskjutskostnader med 2,8 mkr. Om dessa exkluderas är nettokostnadsökningen 
2,6%. Den fortsatta återhållsamheten har hållit personalkostnaderna i ungefär samma 
nivå som föregående år bortsett från löneökningar.

Lärcentrum
Lärcentrum redovisar ett överskott mot budget med 147 tkr. 
Gymnasieverksamheten redovisar 736 tkr högre kostnader än budget tillföljd av högre 
kostnad för interkommunal ersättning. Vuxenutbildning/SFI redovisar 894 tkr lägre 
kostnad än budgeterat till följd av att vård- och omsorgsutbildningen startade nästan 
tre månader senare än planerat samt tillföljd av att studiehandledare ej krävts. Perso-
nalkostnaderna ligger 307 tkr lägre än budgeterat och 70 tkr lägre jämfört mot före-
gående år.

Särskola
Särskolan redovisar 101 tkr i överskott mot budget. Kostnad för elevassistenter är 250 
tkr högre än budgeterat medan kostnad för skolskjuts är 312 tkr lägre. Lönekostna-
derna är 241 tkr högre än budgeterat och 268 tkr högre jämfört med föregående år till 
följd av förstärkning med elevassistent i Åkullsjön samt på Tundalsskolan 4-6. Netto-
kostnaden för särskolan är 14% lägre (784 tkr) jämfört med föregående år. Detta förkla-
ras främst av att det inte finns någon elev inskriven i gymnasiesärskolan längre.

BOU Kultur
BOU Kultur redovisar ett överskott med 238 tkr, varav biblioteket 160 tkr och musik-
skolan 70 tkr. Överskottet förklaras främst av lägre kostnad för löner än budgeterat. 
Nettokostnaderna är drygt1% högre jämfört med föregående år p g a av lägre kostnad 
för löner till följd av vakanser och vikariat.

FRAMTID
Generellt inom förskola, grund-/särskola och Lärcentrum är sjukfrånvaron ett fo-
kus-område och det planeras för att starta en temagrupp ”Frisk arbetsplats” för att dis-
ku-tera frågan och få fram förslag på olika åtgärder. 

Förskolan
Inom förskolan är det fortsatt arbete med implementering av systematiskt kvalitets-
arbete och pedagogisk planering som ligger i fokus. Investeringar i form av om-/till-
byggnad i Bygdeå (Fyrklövern) och i Ånäset (Apotekaren) planeras komma igång un-
der 2017. Under 2016 påbörjades införande av Schoolsoft och detta förväntas vara 
genom-fört och i full användning under 2017.
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Grundskolan
Under år 2016 har det inom grundskolan och särskolan arbetats intensivt med att im-
plementera rutinerna för det systematiska kvalitetsarbetet och inför 2017 ser vi att 
detta kommer att ha satt sig. Deltagandet i Skolverkets satsning ”Samverkan för bästa 
skola” fortsätter och där är översynen av Elevhälsans organisation, uppdrag och roller 
en av de viktigaste bitarna. Arbetet med fritidshemmens systematiska kvalitetsarbete 
prioriteras under 2017, då implementering inte gått med samma fart som för grund-
skolan i övrigt.

Lärcentrum
Lärcentrums verksamhet inom gymnasiedelens språkintroduktion (SI) är starkt på-
ver-kad av antalet ensamkommande barn och här förväntas en volymminskning under 
2017. Nya regler avseende statsbidrag för vuxenutbildning träder i kraft 2017-01-01 
och innebär att bidraget för grundläggande och gymnasial komvux ingår i det gene-
rella statsbidraget till kommunen. Lagändringen innebär också ökade möjligheter för 
vuxna att läsa upp behörighet. För yrkesvux och lärlingsvux söks riktat statsbidrag i 
samverkan med Västerbottensvux. Förändringar här blir att kommunens finansiering 
ska motsvara statsbidraget i antal helårsstudieplatser. För Lärcentrum är de prioritera-
de insatserna under 2017 en ökad struktur avseende introduktionsprogrammen samt 
att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

MÅLUPPFYLLELSE

Förskolan 
Inom förskolan har arbetats aktivt med att stärka den pedagogiska kvaliteten genom 
bland annat stöd från utvecklingsledare (2 x 20% tjänst). Vidare har gemensamma mal-
lar tagits fram som stöd för pedagogisk planering och kvalitetsarbete. Under hösten 
ska Google Presentation introduceras som ett pedagogiskt dokumentationsverktyg 
för att följa barns utveckling och lärande. Utöver detta har Resursteamet (specialpe-
dagog och logoped) förändrat sitt arbetssätt i syfte att höja kvaliteten kring språk och 
språk-förståelse bland pedagogerna.När det gäller fördelning förskollärare och barn-
skötare nås inte måltalet under året till följd av svårigheter att rekrytera förskollärare. 
Föräldraråd har bildats och kommit igång i i samtliga förskolor. Sjuktalet ligger på 6,8 
%. 

Grundskolan
Grundskolans måluppfyllelse ser generellt sett bättre ut för 2016 jämfört med föregå-
ende år. På Tundalsskolan har under året genomförts besöksveckor för att öka vård-
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nadshavarnas delaktighet. På övriga skolor har bland annat genomförts föräldraak-
tiviteter på kvällstid och i anslutning till jullov. ”Öppet Hus” är inte en aktivitet som 
prioriterats under 2016 varför måltalet ej nås. Avseende måltalet att samtliga elever 
ska nå godkänd nivå på nationella prov så kan vi konstatera att det för årskurs 3 är 
inom matematik som en djupare analys måste genomföras. Vi kan också se att det 
föreligger relativt stora skillnader mellan olika skolor. I årskurs 6 är resultatet generellt 
sett mycket goda och i engelska är måltalet nått och även i svenska och matematik får 
målupp-fyllelsen betraktas som godkänd. 

I årskurs 9 är resultaten på nationella prov i matematik och engelska mycket goda, i 
svenska kan vi se relativt stor skillnad i resultat om nyanlända exkluderas från statisti-
ken (88% contra 92% godkända). Generellt sett har resultaten blivit bättre jämfört med 
2015.

När det gäller betyg vårterminen 2016 kan vi se att det i årskurs 6 är 84% av samtliga 
elever som nått betyg A-E (godkänd nivå) i samtliga ämnen vilket ligger på samma 
nivå som föregående år. Om vi exkluderar nyanlända är det 90% som fått betyg A-E i 
års-kurs 6. I årskurs 9 har 74% nått betyg A-E (godkänd nivå) och motsvarande siffra 
föregående år var 60%. Om vi exkluderar nyanlända från statistiken har 82% nått god-
känd nivå.

Sjukfrånvaron inom grundskolan ligger på 8,9 % vilket innebär att det är lång väg till 
måluppfyllelse. En genomgång av samtliga enheter och sjukfrånvaro kommer att ge-
nomföras under hösten.

Särskolan
Särskolan har idag inga egna måltal, ett styrkort för 2017 ska tas fram. Generellt sett 
uppvisar särskolan goda resultat.

Lärcentrum
För Lärcentrums verksamhet finns idag inget eget styrkort, detta ska tas fram för år 
2017. Noteras kan att sjukfrånvaron är 13,0% tillföljd av flera långtidssjukskriv-ningar. 
Flera av dessa är att hänföra till kronisk sjukdom/skada och deltidssjuk-skrivning.

BOU Kultur
Biblioteket har en mycket god måluppfyl-lelse och en välutvecklad samverkan inom 
Umeåregionen. Från och med 2014 ingår även skolbiblioteken i nyckeltalet kost-nad/
lån- kostnaden/lån steg från 47 kr år 2013 till 62 kr per lån år 2014 för att under 2015 
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ligga på 64 kr/lån. Måltalet bör revideras utifrån att skolbiblioteket numer ingår i mått-
tet. Andelen invånare som är aktiva låntagare ligger på en mycket god nivå och har 
haft en positiv utveckling de senaste två åren (2014: 26% och 2015: 29%) och måltalet 
på 30% anses vara uppfyllt. Under läsåret 2015/16 deltog 47% av eleverna i musiksko-
lan, vilket gör att måltalet på  50% inte nåddes fullt ut. 

Sjukfrånvaron inom biblioteksverksamheten ligger på 5,0% och inom musikskolan på 
0,1%.

INVESTERINGAR

Klumpanslaget
Ursprungligt klumpanslag låg på 1 300 tkr, under våren uppdagades dock behov av 
markåtgärder vid fritidshemmet Jennings, vilket medförde att klumpanslaget minska-
des med 210 tkr som överfördes till Samhällsbyggnadskontoret. 

Av resterande klumpanslag på 1 090 tkr har 893 tkr förbrukats. Av de 193 tkr som åter-
står var 120 tkr avsedda för utemiljö vid förskolorna i Apotekaren och Fyrklövern. Då 
om-/tillbyggnation av dessa planeras, beslutades att avvakta med investering i utemil-
jö och föreslå att dessa omfördelas till 2017.

Tilläggsbudget
Tilläggsbudget avser överföring av 1 057 tkr från 2015 och omfattade staket i Djäkne-
boda samt etapp 1 i ett-till-ett-satsningen. Dessa investeringar har genom-förts under 
året (1 053 tkr).

Ett-till-ett, etapp 2
Etapp 2 av ett-till-ett-satsningen har omfat-tat införande av Chromebooks på mellan-
stadiet med åtföljande behov av utbyggt nät, laddmöjligheter samt utbildningsinsats-
er. Av budgeterade 1 100 tkr har 899 tkr förbrukats under året, dock återstår utbygg-
nad av det trådlösa nätverket och beräknas kosta 200 tkr, varför det föreslås att dessa 
överförs till 2017.
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9.5

SOCIALA UTSKOTTET
UTSKOTTETS UPPGIFTER
Ks su är av kommunstyrelsen delegerad att full-
göra kommunens ansvar enligt social-tjänstla-
gen (SoL), lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) vissa uppgifter enligt 
hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Tillståndsgiv-
ning och tillsyn enligt alkohollagen, ansvaret för 
Lag om Färdtjänst och Lag om Riksfärdtjänst har 
överförts till kommunstyrelsens allmänna utskott 
vilket minskat den totala kostnadsmassan. 

Socialkontoret svarar för verksamheten av in-
vandrar- och flyktingmottagande. Det politiska 
ansvaret ligger för dessa verksamheter under Ks 
au.

Verksamheterna som Ks su ansvarar för är:
- Insatser barn och familj (IFO)
- Insatser för äldre i ordinärt boende (hem
        tjänst och sjukvård i hemmet)
- Insatser för äldre i särskilt boende
- Insatser för personer med funktionsnedsätt
        ning (LSS)

EKONOMI  
Kostnaderna för de fyra verksamheterna har 
sammantaget överskridit budget med 2 645 
tkr. Volymökning av insatser enligt LSS av-

seende personlig assistans medför ett un-
derskott på 1 378 tkr. För insatser i särskilt 
boende är det främst personalkostnader i 
form av under-sköterskesatsningen, ökad 
arbetsgivaravgift för ungdomar samt in-
köp av arbetskläder till alla verksamheter 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

60

KOMMUNSTYRELSEN
VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS 
ANSVARSOMRÅDE

REDOVISAT HELÅR 2016
2016 2015

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettoram
Kalk kapitalkostnad
Nettodriftkostnad

29 916
-187 214
-157 298

-1 557
-158 855

28 573
-182 383
-153 810

-1 214
-155 024

REDOVISAT HELÅR 2016
Flyktingverksamhet 2016 2015
Driftintäkter
Driftkostnader
Nettoram

54 636 25 794
-54 636 -25 974

0 0

UTFALL HELÅR FÖR KS SU:S 
ANSVARSOMRÅDE

UTSKOTTETS UPPGIFTER
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(hemtjänst och sjukvård i hemmet)
- Insatser för äldre i särskilt boende
- Insatser för personer med 

funktionsnedsättning (LSS)

EKONOMI

  Budget Redovisat Avvikelse 

Insatser ordinärt boende 45 240 44 030 1 210 

Insatser i särskilt boende 66 955 69 159 -2 204 

Insatser LSS 24 321 25 699 -1 378 

Insatser IFO 18 137 18 410 -273 

TOTALT 154 653 157 298 -2 645 

    

Kostnaderna för de fyra verksamheterna har 
sammantaget överskridit budget med 2 645 tkr. 
Volymökning av insatser enligt LSS avseende 
personlig assistans medför ett underskott på 
1 378 tkr. För insatser i särskilt boende är det 
främst personalkostnader i form av under-
sköterskesatsningen, ökad arbetsgivaravgift för 
ungdomar samt inköp av arbetskläder till alla 
verksamheter inom äldre och handikapp-
omsorgen som bidragit till ett underskott på 
2 204 tkr.

UTSKOTTETS RESULTAT

Utskottet har för de fyra verksamheterna 
sammantaget ett underskott mot budget på        
-2 645 tkr.

Ordförande:                 Kjell-Åke Nilsson
Socialchef:                  Jhonas Nilsson

BUDGETUTFALL HELÅR 2016

Budgeterade nettoramar
Redovisat
Differens

154 653
157 298
-2 645
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inom äldre och handikappomsorgen som bidragit till ett underskott på 
2 204 tkr.

UTSKOTTETS RESULTAT
Utskottet har för de fyra verksamheterna sammantaget ett underskott mot budget på        
-2 645 tkr.

Insatser i ordinärt boende 44 030 tkr
Av brukarundersökning som redovisas i kommun och Landstingdatabasen, Kolada, 
framgår att Robertsfors får mycket goda resultat. Brukarna är sammantaget mycket 
nöjda eller nöjda med insatserna från verksamheten. Insatser för ordinärt boende gör 
ett överskott mot budget på 1 210 tkr vilket är lägre än senaste prognosen. Verksam-
heten har under året haft goda resurser pga. fortsatt lägre kostnader i ett av hem-
tjänstdistrikten (ca 1 000 tkr), samt utökning av budgetramen pga. skatteväxling gäl-
lande hemsjukvård (ca 600 tkr). Sedan har kostnaden för tekniska hjälpmedel belastat 
insatser i särskilt boende även om det under året varit budgeterat på ordinärt boende 
(ca 300 tkr). Som motvikt till detta har insatser för ordinärt boende under året drabbats 
av ökade kostnader för arbetskläder (ca190 tkr), undersköterskesatsningen och ökade 
arbetsgivaravgifter för unga. Dessutom har volymökningen i form av beslutade tim-
mar varit ovanligt stor på de övriga distrikten

Insatser särskilt boende  69 159 tkr      
Av brukarundersökning som redovisas i Kolada så framgår att vi har ett resultat som 
i de flesta avseenden ligger bättre än riksgenomsnittet. En viss förbättring avseende 
brukarnöjdheten har skett från 2015 till 2016. Utifrån budget så har denna verksamhet 
ett underskott på – 2 204 tkr. Detta förklaras i huvudsak med att tekniska hjälpmedel 
(ca 300 tkr) under 2016 belastat denna verksamhet men varit budgeterad under insat-
ser i ordinärt boende. Andra kostander som bidragit till detta underskott är inköp av 
arbetskläder (ca 300 tkr), samt undersköterskesatsningen och ökande arbetsgivarav-
gifter för unga. 

Insatser LSS  25 699 tkr
Insatser LSS har ett underskott på 1 378tkr. Förkaras till största del utifrån volymökning 
av personlig assistans och korttidsvistelse.

Insatser IFO  18 410
Inom IFO har resultaten i Kolada ej ännu redovisats för 2016. Insatser IFO visar på ett 
mindre underskott mot budget på -273 tk. IFO har haft kostnader över budget för in-
satser för unga, främst familjehem och öppenvård. Detta kompenseras av lägre utgif-
ter för försörjningsstöd och institutionsvård för unga. 
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Flyktingmottagning 
Avtalet med migrationsverket har under 2016 varit att ta emot 20 nyanlända. Med an-
höriginvandring till de som kommit utifrån avtalet har det faktiska mottagandet varit 
29 nyanlända. En del lagändringar har skett under året som haft betydles för hur verk-
samheten ska kunna planera och bedriva sin verksamhet. Den mest påtaglig har varit 
anvisningsförförandet där kommunen inte längre har något att säga till om när och 
hur detta ska ske.

Avseende mottagandet av ensamkommande barn så har det skett en drastisk minsk-
ning från 2015-2016. Detta till följd av nya gränskontroller. Det har fått till följd att det 
under året kommit endast två ensamkommande barn. Utifrån den stora tillströmning-
en av ensamkommande barn under hösten 2015 så har situationen under stora delar 
av 2016 varit extraordinär med många utmaningar. 

MÅLUPPFYLLELSE  

Hemtjänst
Av resultatet från Kommun och Landstingsdatabasen framgår att helhetsbedömning-
en är att 99% är nöjda eller mycket nöjd, avseende området Leva och Bo självständigt. 
Under området trygga förhållande, avseende trygghet är 97% nöjda eller mycket nöj-
da. Ett område inom hemtjänsten som inte hamnar lika högt är under området Aktiv 
och meningsfull tillvaro, avseende frågan möjlighet att påverka tider, där 77% är nöjda 
eller mycket nöjda.  Avseende BNI (Brukarnöjdhetsindex) är resultatet 99%. Under året 
har ett planeringssystem ,TES, införts och implementerats i hemtjänsten.

Särskilt Boende
Av resultatet från Kommun och Landstingsdatabasen framgår att helhetsbedömning-
en är att 89% är nöjda eller mycket nöjd, avseende området Leva och Bo självständigt. 
Under området trygga förhållande, avseende trygghet är 95% nöjda eller mycket nöj-
da. Avseende BNI (Brukarnöjdhetsindex) är resultatet 100%. 

LSS
Inom området LSS finns ingen information att hämta från Kommun och Landstings-
databasen. Vid brukarundersökning i egen regi har svarsfrekvensen varit för låg för 
att vara representativ. Något BNI har därför inte kunnat tas fram. Detsamma gäller för 
biståndsbedömning både inom LSS och SoL

IFO
Resultat från Kommun och Landstingdatabasen finns ännu ej tillgängligt för IFO av-
seende 2016. Tidigare år har bortfall in underlaget varit så stort att inga slutsatser kan 
dras av underlaget gällande kvalitét och resultat. Brukarundersökning i egen regi har 
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genomförts under 2016 men ej bearbetats varför vi i dagsläget inte kan presentera BNI.

Medarbetarperspektivet 
Sjuktalen ligger på 8,8% vilket är en stor avvikelse från målet 4,5%. En liten förbättring 
från föregående år då sjukfrånvaron var 8,9%

FRAMTID

Äldreomsorgen
Tendensen fortsätter av att det finns ett behov av att möta insatsbehovet i större ut-
sträckning i ordinärt boende. Behovet avser både personella resurser som nya teknings-
ka lösningar. Avseende tillgången av särskilda boendeplatser så bedöms den vara väl 
avvägt för den närmaste framtiden. 

LSS
Personkretsen inom LSS har de senaste åren varit relativt stabil. Det finns inom person-
kretsen återigen en grupp av yngre personer med behov av ett boende. Kommunen 
måste möta behovet inom de närmaste åren med någon form av lämpligt LSS-boende. 
Av vad vi kan se idag har vi ett väntat behov av fyra ytterligare platser.

Kommunen har fortsatt behov av korttidsvistelse för främst ungdomar.

IFO
Samarbetet med Familjehemscentrum i Umeåregionen har sagts upp och kommer att 
avslutas i april 2017.  IFO behöver därför genom den egna verksamheten rekrytera och 
utreda blivande familjehem. Möjligheter för samverkan mellan Umeås kranskommuner 
kommer att undersökas. 

Utveckling och införandet av verksamhetssystemet Pulsen Combine fortsätter. 

Mottagningen av ensamkommande barn har under 2016 minskat dramatiskt och prog-
nosen för 2017 är fortsatt lågt mottagande, 2-3 ungdomar/år. Detta medför att verk-
samheten behöver se över sina resurser för mottagandet. 

IFO har i samverkan med Hälsocentralen erbjudit öppenvård för personer med miss-
bruksproblem. Hälsocentralen har nu sagt upp detta samverkansavtal. Nya former för 
att erbjuda liknande stöd ses över. 



66
Robertsfors kommun | Årsredovisning 2016

Flyktingverksamheten 
Avtal med migrationsverket att ta emot 30 flyktingar under 2017. En stor utmaning 
kommer att vara anskaffning av bostäder till målgruppen. En annan stor utmaning 
sysselsättning till målgruppen. 

Gällande mottagandet av ensamkommande flyktingbarn så sker fördelningen utan 
avtal utifrån en bestämd kvot av antalet anlända till landet. Nya gränskontroller har 
medfört att antalet ensakommande barn minskat drastiskt.
Det kommer nästan inga nya ungdomar varför målgruppen hela tiden blir äldre och 
insatserna måsta anpassas därefter. Detta medför omstrukturering av verksamheten 
för ensamkommande barn.  

Medarbetarperspektivet 
En handlingsplan ska tas fram för hur vi ska arbeta för ökad heltidstjänstgöring. 

Välfärdsteknologi 
Servicen och kvalitén i myndighetsutövningen ska förbättras. Vi har ett verksamhets-
system som ger medborgarna möjlighet att ansöka om insatser digitalt. Det ger även 
helt nya möjligheter att följa sitt ärende genom handläggningen vilket innebär öp-
penhet och rättsäkerhet för den enskilde. 

Det kommer att utvecklas nya former för att ge trygghet i det egna boendet i form av 
utvecklade larmfunktioner. Trygghetslarmen har digitalisertas i Ånäset och i Bygdeå 
och digitalisering av larmen i Robertsfors kommer att ske under 2017. Digital tillsyn 
har införts både i ordinärt boende och särskilt boende. Syftet med den digitala tillsy-
nen är att öka tryggheten i hemmet oavsett vart du bor.  

Boende 
Behov av boende finns som ovan nämnts för personer inom LSS. Det finns ett stort be-
hov av lägenheter till ensamkommande barn som ska flytta ut från våra HVB-hem samt 
till personer som kommer med uppehållstillstånd till kommunen genom flyktingmot-
tagningen.  Det är ett akut behov av att det planeras och nyproduceras lägenheter. 
Behovet föreligger både för nyinflyttning, för seniorboende, för yngre LSS personer. 
Förutsättningen för dessa boenden är att de är försedda med hiss.

Kompetensförsörjning 
Det finns behov av att tillföra resurser de närmaste åren för att säkra kompetensut-
vecklingen de närmaste åren inom socialtjänstområdet. Utbildningssatsning för un-
dersköterskor. Introduktionsstöd till arbetslivet för nyanlända mm. 



67
Robertsfors kommun | Årsredovisning 2016

INVESTERINGAR

Investeringar för förbättringar av utemiljön på Nysätragården, Edfastgården, och Glän-
tan. Investeringsmedel förs över från föregående år då planerat arbete ej utförts. 



68
Robertsfors kommun | Årsredovisning 2016

10.0 

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 

Nämndens uppgifter
Överförmyndarnämnden har som huvud-
uppgift att fullgöra kommunens ansvar en-
ligt 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. Avtal har undertecknats med 
Umeå kommun om samverkan för verksamhet inom överförmyndarområdet. Avtalet 
trädde ikraft 1 januari 2012.

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

Ensamkommande flyktingbarn skall ha god man, vilket har gjort att det varit ganska om-
fattande verksamhet under året.

Verksamheten är 181 tkr högre 2016 än 2015. Den budgeterade ramen har överskridits 
med 123 tkr för 2016.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

57 

 

 

REDOVISAT HELÅR 2016
2016 2015

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettoram
Kalk kapitalkostnad
Nettodriftkostnad

22
-795
-773

0
-773

22
-614
-592

0
-592

 

BUDGETUTFALL  HELÅR 2016
Redovisning
Budgeterad nettoram
Skillnad

-772
-649
-123

 

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.

Avtal har undertecknats med Umeå kommun 
om samverkan för verksamhet inom 

överförmyndarområdet. Avtalet trädde ikraft 1 
januari 2012.

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

Ensamkommande flyktingbarn skall ha god 
man, vilket har gjort att det varit ganska 
omfattande verksamhet under året.

Verksamheten är 181 tkr högre 2016 än 2015.
Den budgeterade ramen har överskridits med 
123 tkr för 2016.

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I 
UMEÅREGIONEN

Repr från kommunen: Sune Johansson
Ansvarig tjänsteman: Köpt tjänst från Umeå
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11.0 

JÄVSNÄMNDEN 
Nämndens uppgifter
Jävsnämnden fullgör frågor som rör myndig-
hetsutövning gentemot kommunens egna 
verksamheter. 

Nämnden har även tagit fram tre ledord som 
ska vara vägledande för nämndens sätt att ut-
föra sitt uppdrag:
• Rättsäker myndighetsutövning
• Effektiv verksamhet
• God information och service
Nämnden har under året haft två  protokollför-
da sammanträden.

MÅLUPPFYLLELSE
Uppföljning av jävsnämndens styrkort visar för Medborgare/kund att tre av tre mål upp-
fyllts.

Inom Attraktiv kommun med hög livskvalitet har måltalet 95% uppfyllts för måttet andel 
genomförda inspektioner enligt plan. Både för miljö och livsmedel. Informationsinsats 
PBL har genomförts.

Ekonomisk uppföljning har verkställts vid varje möte varför målet är uppnått.

REVISIONELL BEDÖMNING
Nämndens styrning år 2016 bedöms ha varit tillräcklig. Bedömningen baseras på att 
nämnden för år 2016 har upprättat mål i form av budget och styrkort samt delegations-
ordning och tillsynsplaner. Nämnden har följt upp verksamhet och ekonomi regelbun-
det samt vidtagit tillräckliga åtgärder utifrån den information som kommit nämnden 
tillkänna. Utvecklingen av nämndens ansvarsutövande bedöma ha utvecklats positivt.
(källa: Jävsnämndens ansvarsutövande 2014, granskning av PWC Martin Ganda decem-
ber 2015) 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
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REDOVISAT HELÅR 2016
2016 2015

Driftintäkter
Driftkostnader
Nettoram
Kalk kapitalkostnad
Nettodriftkostnad

0
-21
-21

0
-21

0
-20
-31

0
-31

 

BUDGETUTFALL  HELÅR 2015
Redovisning
Budgeterad nettoram
Skillnad

-21
-33
12

 

Nämndens uppgifter

Jävsnämnden fullgör frågor som rör 
myndighetsutövning gentemot kommunens 
egna verksamheter. 

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

• Rättsäker myndighetsutövning

• Effektiv verksamhet

• God information och service

Nämnden har under året haft två protokoll-
förda sammanträden.

MÅLUPPFYLLELSE

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

Inom Attraktiv kommun med hög livskvalitet 
har måltalet 95% uppfyllts för måttet andel 
genomförda inspektioner enligt plan. Både för 
miljö och livsmedel. Informationsinsats PBL 
har genomförts.

Ekonomisk uppföljning har verkställts vid 
varje möte varför målet är uppnått.

REVISIONELL BEDÖMNING

Nämndens styrning år 2015 bedöms ha varit 
tillräcklig. Bedömningen baseras på att 
nämnden för år 2015 har upprättat mål i form 
av budget och styrkort samt 
delegationsordning och tillsynsplaner. 
Nämnden har följt upp verksamhet och 
ekonomi regelbundet samt vidtagit tillräckliga 
åtgärder utifrån den information som kommit 
nämnden tillkänna. Utvecklingen av nämndens 
ansvarsutövande bedöma ha utvecklats 
positivt.(källa: Jävsnämndens ansvarsutövande 2014,
granskning av PWC Martin Ganda december 2014) 

JÄVSNÄMNDEN

Ordförande: Åsa Andersson
Ansvarig tjänsteman: Magnus Hansson
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12.0 
TILLÄMPADE REDOVISNINGSPRINCIPER 

Allmänt
För kommunen gäller lagen om kommunal redovisning (KRL), samt rekommenda-tio-
ner utfärdade av Rådet för kommunal redovisning (RKR). 
 
Sammanställd redovisning 
Den sammanställda redovisningen omfattar Robertsfors kommun, Robertsfors Bostä-
der och Stiftelsen Sikeå hamn.

Som konsolideringsmetod har använts förvärvsmetoden med proportionell konsolide-
ring. Det innebär att eget kapital vid förvärvet eliminerats och att endast kommunens 
andel av resultaträkningar och balansräkningar ingår. I den sammanställda redovisning-
en ingår således endast den del av eget kapital som tillkommit efter för-värvet. Väsentli-
ga koncerninterna mellan-havande 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. Ett företag Vårdsolen Norr inom 
LOV har etablerats under 2013 och har bedrivit hemtjänst i södra kommundelen på en-
treprenad. Verksamheten har upphört under andra halvåret 2015.

KOMMUNEN
 
Värdering
Omsättningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet eller verkligt värde om det är 
lägre. Som kortfristig fordran betraktas fordringar med förfallotid inom ett år från ba-
lansdagen. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskriv-
ningar. 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 bok-
slutstillfället är mindre än ett år. Avtalad delamortering av långfristiga lån som ska ske 
inom ett år redovisas som kortfristig skuld.   

Periodisering
Skatteintäkter redovisas enligt rekom-mendation 4.2 från RKR. Rekommendationen 
innebär att inkomst-årets redovisade skatteintäkt bestå av tre delar: årets preliminära 
skatteinbetalningar, prognos för årets skatteavräkningslikvid samt slutavräkning för ti-
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digare år. Från och med 2007 används SKL:s beräkningar för preliminär slutavräkning 
av årets skatteintäkter.

Upplupen semesterlön och övertid redovisas som kortfristig skuld. Skuldförändringen 
belastar resultaträkningen. 

Pensionsförpliktelser
Pensioner redovisas enligt lagstadgad blandmodell. Det innebär att pensioner intjäna-
de till och med den 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Pensions-
förmåner som årligen intjänas från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträk-
ningen. Den individuella delen av pensionsförmåner enligt pensionsavtalet utbetalas 
årligen för individuell placering från och med 1998. Särskild löneskatt beräknas på in-
tjänade pensioner i enlighet med rekommendation nr 5 från RKR. För tryggande av 
förmånsbestämda pensions-förmåner enligt KAP-KL (kompletterande ålderspension 
och efterlevandepension för vuxen och barnpension) finns försäkring tecknad. Försäk-
ringspremien belastar resultaträkningen. För pensionsskuldsberäkning används SKL:S 
rek 17, RIPS 07. 

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

Avskrivningar
Avskrivningar av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nytt-
jandeperiod, viss vägledning finns i SKL:s förslag till avskrivningstider

Maskiner och inventarier  3-10 år
Fastigheter och anläggn.  10-80 år
Aktier, andelar m m  Avskrivs ej
Mark      Avskrivs ej

Avskrivning för maskiner och inventarier påbörjas vid anskaffningstillfället. För bygg-
nader och anläggningar påbörjas avskrivning vid färdigställandetidpunkten.

Inventarier som beräknas ha en ekonomisk livslängd på högst tre år kostnadsförs i sin 
helhet i samband med anskaffningen. Detsamma gäller inventarier av mindre värde. 
Gränsen för vad som avses med ”mindre värde” har fram till och med 2010 satts till tju-
gotusen kronor. Från och med 2011 har gränsen höjts 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 
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god redovisningssed i sin rekommendation nr 12.

Komponentavskrivning
Kommunen har under året övergått till att dela upp större projekt i komponenter för 
att erhålla en mer rättvisande bild av värdeförslitningen, så kallad komponent-av-
skrivning. 

Redovisning av lånekostnader
Vid redovisning av lånekostnader används huvudmetoden, dvs lånekostnaderna be-
lastar resultatet den period de hänför sig till. 

Leasingavtal
Befintliga leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal. 
Kommunen uppfyller nu kraven fullt ut när det gäller Rekommendation 18. Intäkter 
från avgifter, bidrag och försäljningar. Investeringsbidrag anslutningsavgifter och ga-
tukostnadsersättningar skall tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland 
långfristiga skulder och periodiseras över anläggningarnas respektive nyttjande-pe-
riod. 

Kommunen har tagit beslut om att avsätta tidigare överskott till en resultat-utjäm-
ningsreserv (RUR) Den redovisas under Eget Kapital.
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13.0 
KONCERNEN 
I Robertsfors kommun ingår Robertsfors Bostäder (100 procent) samt Stiftelsen Sikeå 
Hamn (50 procent). 

ROBERTSFORS BOSTÄDER

Robertsforsbostäder - Stiftelsens ändamål
Robertsforsbostäder är en allmännyttig bostadsstiftelse med ändamål att verka för en 
god bostadsförsörjning inom Robertsfors kommun.

Robertsforsbostäder har till föremål för sin verksamhet att inom Robertsfors kommun 
förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter eller tomträtter och bygga bostäder, affär-
slägenheter samt kollektiva anordningar. Robertsforsbostäders styrelse får ej driva verk-
samhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig med kommunal kompetens.

Årets resultat
Robertsfors Bostäder redovisar för året ett positivt resultat med 343 tkr. I jämförelse med 
föregående år är det en resultat-försämring med 601 tkr. Rörelseresultatet blev 692 tkr 
sämre. Finansnettot förbättrades med 91 tkr. 

Måluppfyllelse
Ett viktigt mål som RoBo har är att fort-sätta arbeta med att sänka drifts-kostnaderna 
under 2017.

Årets verksamhet
Vakansgraden för bostäder vid årets ingång var ,08%. Vid årets utgång var vakans-graden 
endast 0,4%. Vid årets utgång ägde Robertsfors Bostäder 244 lägenheter, vilket är oför-
ändrat i förhållande till årets början.

Framtida utveckling
Under 2015 beslutade Robertsfors-bostäders styrelse att förvärva en fastighet centralt i 
Robertsfors för att bygga nytt flerfamiljshus med 16 st lägenheter. Däremot avslog kom-
munstyrelsen RoBos förslag att avyttra 20 st lägenheter i parhus i Ånäset. Därmed kom-
mer det att finnas ett kvarvarande stort underhållsbehov de närmaste åren.
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Övrigt
2006 beslutade styrelsen att investera 5 miljoner kr i Vindkraft. Hösten 2009 införskaf-
fades 781 andelar i Kvarken-vinden ekonomisk förening. Varje andel skulle motsvara 
1 000 kwh. Efter ett beslut om att samtliga småhus ska hyras ut med kallhyra vid ny 
hyresgäst har RoBos behov av vindkraftsel minskat. 2016 såldes 200 andelar till kom-
munen. 

Robertsforsbostäder följer kontinuerligt Kvarkenvindens ekonomiska förenings ut-
veckling och elproduktion för att kunna ta beslut om värdeutvecklingen och Roberts-
forsbostäders energiförsörjnings-strategi.

Osäkerhetsfaktorer för 2017
Oförutsedda och akuta skador, reparationer, eftersatt underhåll är osäkerhetsfaktorer 
med flertalet parhus som är i behov av renovering under 2017. Låga vakanser är avgö-
rande för att behålla de höga intäkterna och grunden till nyproduktionen.  

STIFTELSEN SIKEÅ HAMN

Årets resultat
Stiftelsen redovisar för året ett underskott med 29 tkr. I jämförelse med föregående år 
är det en försämring med 23 tkr. 

Årets verksamhet
Stiftelsen har i linje med dess syfte fortsatt förvaltningen och utvecklingen av Sikeå 
hamnområde. Utarrendering av mark och uthyrning av lokaler har skett i samma om-
fattning som föregående år. Fortsatt upprustning av hamnområdet har verkställts.
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Kvarkenvindens ekonomiska förenings 
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ta beslut om värdeutvecklingen och 
Robertsforsbostäders energiförsörjnings-
strategi.
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Oförutsedda och akuta skador, 
reparationer, eftersatt underhåll är 
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Nyckeltal 2016 2015

Omsättning, tkr
Resultat, tkr
Nettoinvesteringar
Soliditet %

13 129
343

0
13,3

13049
949

0
10,9
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STIFTELSEN SIKEÅ HAMN

Årets resultat
Stiftelsen redovisar för året ett underskott
med 29 tkr. I jämförelse med föregående år 
är det en försämring med 23 tkr.

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

Framtida utveckling
Fortsatt förbättring av området i samverkan 
med Legdeå-Sikeå intresseförening och 
Sikeå båtklubb m fl.

Nyckeltal 2016 2015

Omsättning, tkr
Resultat, tkr
Nettoinvesteringar
Soliditet %

9
-29

0
94

30
6
0

99

Ekonomiska engagemang inom 
koncernen

Kostnader intäkter 
Tjänster Avgifter Finansiella intäkter
Mottagn Givna Mottagna Givna Mottagna Givna

Kommunen 1949 1217 0
Robo 1949 1217 0

Bidrag 
Bidrag

Mottagna Givna Mottagna Givna
Kommunen 0 0
Robo

Tillgångar
Finansiella Fordringar
anläggnings
tillgångar
Mottagna Givna Mottagna Givna

Kommunen 536 1870
Robo 526 1870
Sikeå H 10
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