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REDOVISAT HELÅR  

 2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

3 030 

-28 544 

-25 514 

-1 318 

-26 832 

3 818 

-29 282 

-25 464 

-924 

-26 388 

 

 

UTFALL FÖR HELÅRET 

 

BUDGETUTFALL HELÅR 2019 

Redovisning 

Budgeterade nettoramar 

Skillnad 

-25 514 

-22 639 

-2 875 

 

 

 

STYRELSENS UPPGIFTER 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande 

förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har 

ansvar för ledning och samordning av 

kommunens alla angelägenheter. Samman-

fattningsvis innefattar det ansvar för kom-

munens utveckling, ekonomi och uppsikt 

över utskottens verksamheter. Styrelsens 

uppgifter regleras, förutom av lagstiftning, 

av det reglemente som kommunfullmäktige 

lagt fast och de särskilda beslut som kom-

munfullmäktige fattat.  

 
STYRELSENS RESULTAT 

 
UTFALL FÖR HELÅRET 2019 

  Budget Utfall Diff 

Politisk verks het 3 297 3 861 -564 

Kommunst övr 19 342 21 653 -2 311 

Summa 22 639 25 514 -2 875 

 

Politisk ledning 

En ny politisk organisation antogs från 

2019 med ett kommunstyrelsens arbetsut-

skott och delvis förändrade utskott. 

 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 

har under året haft sex (sex) respektive sju 

(tolv) sammanträden. 

 

 

 

Motioner och medborgarförslag 

Under året har åtta medborgarförslag och 

en motion inlämnats. 

 

Interpellationer och enkla frågor 

Fyra interpellationer och ingen enkel fråga 

har ställts under 2019. 

 

Allmänhetens frågestund 

Vid två av kommunfullmäktiges samman-

träden har möjligheten funnits att allmän-

heten kan ställa frågor. 

 

Politikerseminarier 

Under året har traditionellt genomförts en 

Kick-off med kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsens ledamöter inför budget-

arbetet 2020-2022. 

 

Ekonomiskt resultat  

Budgeten för 2019 har överskridits för poli-

tisk verksamhet med totalt 564 tkr. En ny 

politisk organisation har antagits för den 

nya mandatperioden. Den största föränd-

ringen innebär ett nytt arbetsutskott samt ett 

tillväxtutskott med fler politiker. Ett nytt 

arvodesreglemente har antagits av kom-

munfullmäktige med en hel del förändring-

ar.  

 

I jämförelse med föregående år är kostna-

den 271 tkr högre. 

 

Kommunledningskontor 

Verksamheten omfattar personal inom 

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

samt kommungemensamma kostnader som 

kopiering, telefoni samt posthantering.  

Resultatet för kommunledningskontoret är 

ett underskott mot budget med totalt 2 147 

tkr. Största underskottet återfinns inom 

KOMMUNSTYRELSEN- övrigt 
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stödfunktionernas verksamhet, bland annat 

för extra kostnader inför pensionsavgångar 

samt andra projektsatsningar. Ökade kost-

nader i nytt HR system ingår även 2019. 

 

PERSONALKOSTNADER 

 
Budget Förbrukat, kr Förbrukat, % Avv. 

9 806 13 838 141 -4 032 
I personalkostnaderna ingår även politisk verksamhet 

 

Bredband 

 

 

Område 
Antal 
anslutningar 

Klardatum Anmärkning 

Ultervattnet/Buafors 35 Våren 2019 Noterades vid 2018 års slutredovisning 

Flarken 130 
November-
December 2019 

31 av dessa noterades vid 2018 års slut-
redovisning 

Skäran 55 Sommaren 2019 Noterades vid 2018 års slutredovisning 

Granån 25 Våren 2019 Noterades vid 2018 års slutredovisning 

Klintsjön 14 Våren 2019 Noterades vid 2018 års slutredovisning 

Globalen 16 Hösten 2019   

Övriga anslutningar 7  Två av dessa är flerbostadshus 

Summa anslutningar 282   

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

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

 

FRAMTID 

Stora utmaningar väntar att lösa beman-

ningen inom olika verksamheter, dels på 

grund av stora pensionsavgångar inom de 

närmaste fem åren, men även konkurrensen 

från andra kommuner om många yrkes-

grupper. 

 

Investeringarna har varit höga under 2018 

och framförallt 2019. Den största kostnaden 

avser nya förskolan i Robertsfors. Under 

2020 kommer projektet att slutföras, dock 

med fortsatt höga kostnader.  

Investeringar för kommande år planeras att 

minskas i omfattning. Bredbandsutbyggna-

den kommer att fortsätta under 2019 fram 

till 2020. 

 

 

 

 

 

Fokus på 2019-2020 

- Kompetensförsörjning 

- Bemanningskostnad & anpassning 

- Digitalisering, medborgartjänster 

och effekthemtagande 

- Rätt investeringar för minskade 

driftkostnader 

- Hälsa och attraktivitet 

- Klimat och energi 

- Varumärket, visionen och styrmo-

dell 

- Planberedskap, ÖP, samhällsplane-

ring, järnväg, väg 

- Mark, byggande, tomter 
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MÅLUPPFYLLELSE 

Kommunstyrelsens styrkort kommenteras 

under varje utskotts verksamhetsberättelse. 

 

Medborgare/Kund 

Sammantaget uppfylls de flesta målen un-

der medborgare kund. Vissa mått har upp-

hört så man kan inte följa upp måltalen 

längre.  

 

Hållbarutveckling & tillväxt 

Här har också delar av måtten upphört och 

mäts på annat sätt. Positivt är att målet ökat 

nyföretagande per 1000 invånare uppnåtts. 

 

Ekonomi 

Ekonomiperspektivet med budgetföljsam-

het inom kommunstyrelsens verksamhet 

uppfylls inte. Nyckelfaktorn att begränsa 

kostnadsutvecklingen hålls för helheten, 

men inte inom alla verksamheter. 

 

Medarbetare 

Total sjukfrånvaro når fortfarande inte mål-

talet på mindre än 5,5 %. Däremot har sjuk-

talet förbättrats väsentligt efter ett medvetet 

arbete för att minska sjukskrivningarna.  

 

INVESTERINGAR 

 
Budget Redovisat Utfall 

Budget 2 755 2 057 698 

Ombudg   79 71 8 

Summa 2 834 2 128 706 

 

 

 

 

 

 


