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REDOVISAT HELÅR  

 2019 2018 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

12 743 

-30 200  

- 17 457 

-607 

-18 064 

13 243 

-29 957 

-16 714 

-341 

-17 055 
 

 

UTFALL FÖR HELÅRET 
 

 

BUDGETUTFALL  HELÅR 2019 

Redovisning 

Budgeterade nettoramar 

Skillnad 

17 457  

17 198 

-259 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Kommunstyrelsens tillväxtutskott ansvarar 

för allmänna utvecklingsfrågor och nä-

ringslivsutveckling. Beslut om eventuell 

kommunal medfinansiering av olika ut-

vecklingsprojekt mm. Sektor Tillväxt vilar 

på 3 ben.  

 
Näringsliv 

Besöksnäring 

Digitalisering 

Arbetsmarknadsenhet 

Samordningsförbund 

Bruksam, Integration  

Folkhälsa 

Kultur 

Ideell 

 

Dessa är sedan uppdelade i följande verk-

samheter vilket utskottet ansvarar för:  

 

 Näringsliv 

 Besöksnäring/turism 

 Information  

 Digitalisering 

 Arbetsmarknadsenhet 

 Integration  

 Bibliotek 

 Badhus 

 Kultur 

 Fritid 

 Projekt 

 

 

 

UTSKOTTETS RESULTAT 

 
UTFALL FÖR HELÅRET 2019 

  Budget Utfall Diff 

Näringsliv, 

besöksnäring 2 631 
2 496 

-135 

Arbetsmark-

nadsenhet 1 567 
1 967 

400 

Kultur, hälsa, 

ideell 13 000 
12 994 

-6 

 17 198 17 457 259 

 

 

NÄRINGSLIV/ BESÖKSNÄRING/  

DIGITALISERING  

 

Företagsklimat 

Företagsklimatet har i det långa perspekti-

vet utvecklats positivt. År 2010 låg kom-

munen på plats 255 i landet och vid mät-

ningarna 2018 såväl som 2019 låg kom-

munen på plats 156. Det interna målet att 

nå plats 100 vid rankningen i april 2020 

torde dock ej nås. I det sammanfattande 

omdömet ligger kommunen dock klart 

bättre till än snittet för riket. I en jämfö-

relse inom länet ligger kommunen på plats 

7 bland länets 15 kommuner. Förutsätt-

ningar för att ytterligare förbättra utfallet 

kräver en större prioritering av näringslivs-

frågorna i samtliga kommunala verksam-

heter.  

 

Nyföretagarrådgivning 

12 personer sökte under 2019 rådgivning. 

En jämn könsfördelning konstateras då 

 

KOMMUNSTYRELSEN  
VERKSAMHETER INOM TILLVÄXTUTSKOTTET ANSVARSOMRÅDE 

 

Ordförande:  Gun Ivesund 

Sektorchef: Magnus Hansson  

 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

43 

 

hälften var män och hälften kvinnor. Två 

stycken var utlandsfödda. Av dessa sam-

manlagt 12 personer så har hittills fyra 

stycken registrerat bolag. Vi konstaterar 

samma utfall som vid tidigare mätningar 

att av samtliga bolagsregistreringar så står 

andelen som sökt rådgivning för cirka 10 

procent av totala antalet nyregistrerade 

bolag.   

 

Nyföretagande 

Det totala nyföretagandet har under 2019 

gått ner något jämfört med 2018. Orsaker 

kan antas bland annat bero på en stark ar-

betsmarknad och relativt sett låg arbetslös-

het. Associationsformerna fortsätter att 

avvika från landet som helhet då andelen 

enskilda firmor är klart dominerande i vår 

kommun. Totalt startades 36 bolag vilket 

motsvarar cirka 5,29 nyregistreringar per 

tusen invånare. Till detta tillkommer nyre-

gistreringar under december månad 2019 

som ännu inte finns tillgänglig i dataun-

derlaget. 

 

Jämställdhet 

Arbetsmarknader är av tradition könsupp-

delade. Kommunens starka ställning inom 

främst tillverkningssektorn och jord & 

skogsbrukssektorn är påverkade av detta 

och det är därför viktigt att det finns en 

strävan efter att skapa en jämnare könsför-

delning även inom näringslivet. 

 

Vi ser en klar förbättring även om mycket 

fortfarande återstår. Ser vi till nyföretagan-

det så var kvinnornas sammanlagda andel 

som ägare av enskild verksamhet samt 

andel i bolagens styrelseposter 38,6 pro-

cent. Detta skall jämföras med könsfördel-

ningen i styrelserna inom tillverkningssek-

torn i Robertsfors kommun där endast 27,1 

procent var kvinnor år 2018. Nationella 

undersökningar visar att jämställda företag 

har bättre lönsamhet än icke jämställda.  

 

Sommarlovsföretagare 

Sommaren 2019 drevs aktiviteten ”som-

marlovsföretagare 2019” med två aktiva 

ungdomar, en kvinna och en utlandsfödd 

man. Årets verksamheter slog alla tidigare 

rekord då samtliga uppsatta mål överträf-

fades. Genomsnittlig intjäning per arbetad 

timme överträffades med stor marginal och 

en av ungdomarna fick avsluta sin opera-

tiva verksamhet i förtid då inkomsttaket 

enligt skatteverkets regler nåddes. Hur får 

vi fler ungdomar att prova på företagandets 

villkor? Ett större stöd från främst föräldrar 

behövs! Vi hoppas på ett större intresse 

från ungdomarna för sommarlovsföreta-

gare 2020. Det vi har genomfört de senaste 

åren i Robertsfors har fått regionalt ge-

nomslag och vår näringslivsstrateg kom-

mer att i år sitta i juryn som utser årets UF-

företagare som genomförs i mars 2020.  

 

Företagsbesök 

Det uppsatta målet på 40 officiella besök 

nåddes. Utöver detta har ett stort antal se-

parat möten hållits samt även samver-

kansmöten med LRF-kretsen samt företa-

garnas lokalstyrelse. Antalet branschmöten 

har dock minskat.  

 

Näringslivsprojekt NIS 6.0 

Under 2019 lades mycket tid på att hitta 

finansiering för arbetet med näringslivsut-

veckling. I maj 2019 beslutade Tillväxt-

verket att bevilja projektmedel för vår pro-

jektansökan Näringsliv i samverkan – NIS 

6.0. Budgetomslutning ligger på drygt 16 

MSEK varar EU-medel utgör cirka 8 

MSEK. Regionala medel tillkommer med 

cirka 3,3MSEK och samtliga Umeås 

kranskommuner satsar vardera cirka 1 

MSEK vardera i projektet. Robertsfors 

kommun är projektägare och Vindeln, 

Vännäs, Bjurholm och Nordmalings kom-

muner är samverkansparter. Projektets 

syfte är stödja utveckling och tillväxt för 

främst kranskommunernas micro SMF 

(företag med upp till 15 anställda) och må-

len är att vid projektets slut kunnat ge stöd 

åt 400 företag i samtliga kommuner samt 

att projektets aktiviteter har direkt bidragit 

till 40 nyanställningar, 20 kvinnor och 20 

män. Projektet pågår mellan 1:a oktober 

2019 och till sista september 2022. 
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Besöksnäring 
Under 2019 skrevs ett nytt avtal med Visit 

Umeå AB. Projektet TIR driftade logen 

Tövalite som Café/Turistinformation. TIR, 

Bruksam och Rubinen målade väggar och 

tak på första planet i en vit kalkfärg, de 

mörkblå bänkarna fick en ljusgrå kulör 

samt att ommöblering skedde vilket gav ett 

mer inbjudande intryck. Den planerade 

inspelningen av Fiskedestination (med 

Johan Broman) flyttades till år 2020 för att 

få ett bättre resultat (fiske samt vädermäss-

igt). Utvecklingen som kunde ses i den 

turistekonomiska mätningen (alltså siffror 

från 2018 men insamlade 2019) är fortsatt 

positiv, vilket är kul att se dels eftersom de 

andra kranskommuner inte sett någon ök-

ning. Det som ökat mest är antal camping-

besökande. Kan hänga ihop med den allt 

mer utbredda flygskammen – vilket leder 

till ”hemester” för Svenskarna.  Den totala 

omsättningen år 2018 var ca 179 miljoner 

kr för turismen i Robertsfors kommun (ca 

10,6 miljoner kronor i totala skatteintäk-

ter), en ökning från 2017 som var knappt 

174 miljoner kr i total omsättning. Under 

2019 startade vi upp en Facebooksida och 

Instagramsida. På Instagram har vi idag 

414 följare, 55 % kvinnor och 45 % män i 

skrivande stund, med nya följare varje 

vecka. 

 

Många har varit intresserade och engage-

rade i våra sociala medier genom att både 

skriftligt och muntligt uttrycka uppskatt-

ning och dessutom genom att hashtagen 

“#visitrobertsfors”, har använts ca 600 

gånger (597 +/- 10st) på Instagram (om vi 

jämför med "#visitvännäs", så är det unge-

fär lika många inlägg; 500+, trots att kon-

tot @VisitVannas varit, och är aktivt sedan 

2016). En trevlig effekt med dessa konton 

är att människor fortsätter uppmuntras till 

att visa upp Robertsfors med omnejd från 

sin bästa sida. 

 

Året 2019 var ett riktigt kanonår väder-

mässigt. En kall, snörik och inbjudande 

vinter, en fin vår och en varm sommar med 

många dagar som bjöd upp till bad. 

 

Naturvårdsprojekt  
Under 2019 har dels reduktionsfiske i 

Hemsjön (Överklinten) gjorts med gott 

resultat genom LOVA medel, med målet 

att reducera braxen i sjön vilket då ska leda 

till minskad risk för algblomning och ett 

bättre siktdjup. LOVA projektet i Bjänn-

sjön med mål att riva ut en fallfärdig 

dammlucka och tröskla upp sjön till natur-

lig nivå färdigställdes med gott resultat och 

är nu slutredovisat. Bidrar till bättre ekolo-

gisk status. LOVA projektet i Rickleåns 

okända sidovatten färdigställdes, med en 

lekbottenkurs där lekområden för framför-

allt havsöring gjordes i ett antal öringfö-

rande bäckar samt utrivning av Norrfors-

dammen i Lugnbäcken som nu möjliggör 

fiskvandring upp i ett stort avrinningsom-

råde vilket potentiellt bidrar till bättre eko-

logisk status. LOVA projektet i Rickleåns 

Huvudfåra färdigställdes, länsstyrelsen 

Västerbotten var på besök och filmade med 

drönare delar av sträckan med goda ord 

över hur restaureringen genomförts: 

Detta projekt är delredovisat och kommer 

kompletteras med fler bilder under 2020 

för slutredovisning.  

 

Fiskevårdsbidrag söktes och beviljades för 

tillsyn i Rickleåns fredningsområde. 430 

meter nät beslagtogs samt polisanmäldes. 

Ett lyckat projekt för att främja utveckling-

en för våra vandrande fiskarter havsöring 

och lax. (År 2019 var det rekordmånga 

fiskar som vandrade upp för laxtrapporna i 

Robertsfors samhälle, en effekt av tillsy-

nen!? Vi vet inte, men kanske) 

 

Digitalisering 
Inom området digitalisering har ett omfat-

tande arbete genomförts där vi sedan 

sommaren -19 erbjuder våra medborgare 

möjligheten att digitalt genomföra sina 

ärenden hos kommunen. Ansökning-

ar/anmälningar görs enkelt via dator, surf-

platta eller telefon och signeras digitalt 

genom bankID. Systemet har smarta kopp-

lingar mot Skatteverket, Bolagsverket och 

Lantmäteriet så att rätt data hämtas in som 
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underlag för våra handläggare. Medbor-

garna har nu också möjlighet att följa med 

i hela processen från ansökan till beslut. 

Kompletteringar, beslut och kontakt kan 

sköttas helt digitalt genom systemet. Det 

här gör att handläggningsprocessen under-

lättas för våra handläggare och fler kom-

pletta ärenden lämnas in. Idag finns totalt 

ca 40st olika E-tjänster tillgängliga i platt-

formen. E-tjänster hittas inom samtliga 

sektorer i kommunen, Samhällsbyggnads-

kontoret är idag störst och står för ca 50% 

av tjänsterna, följt av Barn- och utbildning 

på ca 20%. Arbetet kommer under 2020 att 

fortsätta med förvaltning av befintliga 

tjänster i kombination med att nya tjänster 

tas fram efter önskemål och behov ute i 

verksamheterna. 

 

Vidare under 2020 kommer fokus att ligga 

på att se över kommunens hemsida, där ett 

nytt utseende kommer att tas fram, inform-

ation kommer att gås igenom och de nya 

krav som ställs i webbtillgänglighetsdirek-

tivet som börjar gälla fr o m 23 september 

2020 skall uppfyllas. Senast hemsidan 

gjorde om var 2014.  

 

Vi har också påbörjat ett arbete med en 

"servicekiosk" under namnet "Diggi" som 

kommer att placeras i kommunhusets re-

ception. Tanken med "Diggi" är att under-

lätta för våra besökare som kommer och 

har bokat tid eller som vill träffa en viss 

tjänsteperson.   

 

Vid all utveckling fortsätter vi sträva efter 

att använda oss av öppen källkod. Det 

medför att vi står säkert rustade inför fram-

tiden då kommunen kan äga och förvalta 

sina lösningar över tid. Vi är inte heller 

beroende av någon enskild leverantör för 

support och utveckling.  
 

 

 

 

 

 

 

ARBETSMARKNAD, INTEGRATION 

 

Samordningsförbundet 

Samordningsteamet i Robertsfors är ett 

samarbete mellan Robertsfors kommun, 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan 

och Robertsfors Hälsocentral. Samord-

ningsteamet är en del av Samordningsför-

bundet Umeåregionen och Samordnings-

förbundets vision är att samord-

ning/samverkan ska bidra till att lösa ar-

betskraftsförsörjningen. Detta genom att 

varje människas arbetsförmåga tas till vara 

genom hållbart samarbete i ständig ut-

veckling. Robertsfors kommun blev med-

lem i Samordningsförbundet Umeåregion-

en den 1 januari 2017. 

 

Målgrupp för Samordningsteamet i Ro-

bertsfors är personer mellan 16-65 år som 

står långt ifrån arbetsmarknaden. Personer-

na ska vara i behov av samordnande insat-

ser, från minst två av samverkansparterna, 

för att kunna närma sig arbetsmarknaden.  

Aktualiserad person ska bedömas kunna ha 

förutsättningar att över tid, med stöd, 

kunna klara av arbetsförberedande/ arbets-

livsinriktad rehabilitering. Målgruppen har 

ofta en komplex problematik med svårig-

heter att tillgodogöra sig ordinarie myn-

digheters insatser. Det finns många gånger 

behov av stabilitet i vardagen för att kunna 

ta del av ordinarie resurser. Ofta har sam-

verkanslösningar provats i ordinarie verk-

samhet, men har inte varit tillräckliga eller 

bedömts olämpliga. Samordnade insatser 

är många gånger nyckeln till att stötta 

denna målgrupp på vägen ut mot arbete, 

studier eller annan individanpassad lös-

ning. 

 

Samordningsteamet i Robertsfors hade 

under 2019 totalt 20 stycken mötestill-

fällen, varav 11 stycken på vårterminen 

och 9 stycken på höstterminen. De parter 

som hade fullständig närvaro eller väldigt 

låg frånvaro vid dessa möten var koordina-

tor/arbetskonsulent, det kommunala aktivi-

tetsansvaret, Arbetsförmedlingen och Lär-

centrum. Vidare deltog integrationsenhet-



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

46 

 

en, Bruksam, projektet Ung & Framåt samt 

projektet TIR vid mer än hälften av alla 

möten. Försäkringskassan hade under 2019 

deltagit vid 6 mötestillfällen och Hälsocen-

tralen hade deltagande vid ett möte samt 

vid delar av ett möte genom telefon, i bör-

jan av året. Med anledning av väl funge-

rande rutiner för ersättare för ordinarie 

representanter har inga möten ställts in 

under året. 

 

 
 

Under 2019 aktualiserades det totalt 67 

individer hos Samordningsteamet i Ro-

bertsfors varav 48 stycken bedömdes vara i 

behov av förstärkt samverkan. Det är en 

ökning från 2018 då det aktualiserades 47 

individer varav 37 stycken bedömdes vara 

i behov av förstärkt samverkan. Social-

tjänsten aktualiserade flest ärenden (31) 

därefter Arbetsförmedlingen (22). Försäk-

ringskassan aktualiserade 2 ärenden och 

vården 2 (Unga vuxna). Tyvärr har inga 

ärenden aktualiserats från den lokala häl-

socentralen vilket eventuellt kan samman-

kopplas med deras låga närvaron vid sam-

ordningsteamets möten. 

2019 avslutades 37 individer i förstärkt 

samverkan varav 38 % (14 stycken)gick ut 

i arbete, 11 % (4 stycken) till studier samt 

8 % (3 stycken) blev aktivt arbetssökande. 

Värt att notera är andelen som avslutade 

insatsen med anledning av försämrat hälso-

tillstånd eller för att hälsotillståndet inte 

medgav fortsatt deltagande under 2019 

uppgick till 35 % (13 stycken). Det var en 

klar ökning från tidigare år och det finns 

ingen fastställd orsak till detta. Möjlig or-

sak kan dock vara att Socialtjänsten i Ro-

bertsfors skyndsamt aktualiserar individer 

till Samordningsteamet i samband med 

ansökan om försörjningsstöd vilket i sin 

tur, i vissa fall, innebär att individerna upp-

söker vården för att erhålla sjukintyg. Detta 

i kombination med att arbetskraftsreserven 

finns hos den del av befolkningen som inte 

har klarlagd arbetsförmåga samt det låga 

eller i vissa fall helt obefintliga samver-

kansdeltagandet från Försäkringskassan 

och hälsocentralen i Robertsfors.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det lo-

kala arbetssättet både gällande Samord-

ningsteamet men även inom arbetsmark-

nadsenheten vilket även inkluderar täta och 

regelbundna uppföljningar av pågående 

ärenden har också varit mycket framgångs-

rikt under 2019 vilket speglas både i ar-

betslöshetssiffror såväl som försörjnings-

stöd. Jag ser med tillförsikt fram emot ett 

2020 med fortsatt gott samarbete mellan 

alla samverkansparter, då vi alla kan bidra 

till att minska bristen på tillgänglig arbets-

kraftsförsörjning. 

 

 

Integration 

Alla nyanlända personer ska utifrån sina 

egna förutsättningar få professionellt stöd 

för att så snabbt som möjligt lära sig 

svenska, komma i arbete och klara sin egen 

försörjning. Bosättningslagen trädde i kraft 

den 1 mars 2016 och innebär att alla kom-

muner är skyldiga att efter anvisning ta 

emot nyanlända som beviljats uppehålls-

tillstånd. 

Migrationsverket ansvarar för anvisningar-

na till kommunen. Robertsfors kommuntal 

2019 var 10 personer. Detta tal har upp-

nåtts samt att vi har tagit emot 12 personer 

på familjeåterförening och en egenbosät-

tare. Det totala mottagande för 2019 var 23 

personer fördelat enligt följande. 

Nationalitet/antal personer 

Afghanistan  6 

Eritrea 5 

Etiopien 4  

Jemen 1 

Somalia 4 
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Syrien 3 

 

Ålder 

8 personer 0-19 år 

5 20-29 år 

3 30-39 år 

3 40-49 år 

2  50-59 år 

1 60-69 år 

1 70-79 år 

Av årets mottagna kom: 

1 från svensk flyktingförläggning 

1 egen bosättare 

9 som kvotflyktingar 

12 som familjeåterförening direkt från sina 

hemländer eller annat land 

 

 

Det har gått relativt bra att hitta lägenheter 

till de personer som anvisats under 2019. 

Dock är det många familjer som kommit 

tidigare år som är väldigt trångbodda och 

önskar större lägenheter. Ibland anvisas en 

hel familj och ibland ensamstående och det 

är inget som kommunen styr över, att ha en 

lämplig lägenhet just när de kommer har 

varit ett problem tidigare och uppstår även 

nu ibland. De nyanlända har placerats i 

Robertsfors och Ånäset. 

 

Initialt betalas försörjningsstöd ut enligt 

norm till de nyanlända tills deras egen er-

sättning från Försäkringskassan kommit 

igång. Glappersättningen som kommunen 

fick i schablonbidrag för varje person som 

kom under 2019 används till detta.  

 

Utbetalningar för glappersättningen ser ut 

så här,  

 

Från anläggningsboende eller kvotflyk-

tingar, 

 3 000 kronor för barn och 

ungdomar under 20 år 

 7 500 kronor för vuxna som 

fyllt 20 men inte 65 år. 

 

Från eget boende eller familjeåterförening 

betalas, 

 3 000 kronor för barn och 

ungdomar under 20 år 

 4 000 kronor för vuxna som 

fyllt 20 men inte 65 år. 

Den stora skillnaden som märks under 2019 

är att när kommunen nästan bara tagit emot 

kvotflyktingar och familjeåterföreningar är 

att det tar flera månader innan de kommer 

igång med sin egen ersättning. När de kom 

från anläggningsboende så hade de flesta 

redan ett personnummer men nu när de 

kommer så måste man börja med att ansöka 

om ett personnummer och det kan ta 6-8 

veckor innan det är klart. För att bli socialt 

försäkrad hos Försäkringskassan så är det 

också väldigt lång väntetid.  Detta påverkar 

givetvis ekonomin vilket gör att de blir kvar 

längre på försörjningsstöd än tidigare och 

till följd av det så räcker förstås inte ”glap-

petpengarna” för hela den tiden.  

Vid årets slut så tillskjuts de pengar som 

Socialtjänsten betalat ut utöver ”glappet-

pengarna” vilket innebär att den här mål-

gruppen inte belastar försörjningsstödet 

ekonomiskt. 

 

De vuxna mellan 20-64 som kom till Ro-

bertsfors kommun under 2019 har alla 

skrivits in i ett 2-årigt etableringsprogram 

hos Arbetsförmedlingen. Vi har tagit emot 

två personer som inte hade rätt att skrivas 

in i etableringsprogrammet. En 19-åring, 

han får försörjningsstöd tills han fyller 20 

och en 73-årig kvinna som kommunen 

betalar försörjningsstöd till tills hennes 

pension blir klar.  De förändringar som 

skett på Arbetsförmedlingen har också 

påverkat de nyanlända men som tur är så 

har det alltid funnits en etableringshand-

läggare i Robertsfors för att träffa dem och 

det har fungerat bra. 

 

Kommunen erbjuder SFI (svenska för in-

vandrare) och kommunen är även skyldig 

att erbjuda samhällsorientering på mo-

dersmål, minst 60 timmar till de nyan-

lända. Under 2019 har två grupper sam-
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hällsorientering genomförts, på våren för 

tigrinjatalande och i början av hösten för 

arabisktalande.  Vi har använts oss av vår 

egen utbildade samhällskommunikatör 

vilket har varit väldigt positivt. Eleverna 

har ej behövt åka till Umeå och inte behövt 

missa SFI. Självklart har det också varit en 

stor besparing för kommunen att slippa 

betala en avgift på 6000 per person som vi 

betalar om en nyanländ tar del av sam-

hällsorienteringen i Umeå samt kostnad för 

busskort.  

 

Av de nyanlända som skrivs in i etable-

ringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen 

så omfattas en viss del av något som kallas 

utbildningsplikt. Utbildningsplikten inne-

bär att en arbetssökande med kort utbild-

ningsbakgrund som deltar i programmet 

ska få en bedömning om huruvida perso-

nen kan matchas mot ett arbete under tiden 

i etableringsprogrammet. Om inte och det 

troligtvis beror på personens korta utbild-

ningsbakgrund så ska personen omfattas av 

utbildningsplikt. Då räcker det inte att den 

nyanlände enbart tar del av SFI och SO 

utan ska också ta del av reguljär vuxenut-

bildning. 

 

Under våren beviljades Lärcentrum 

pengar för ett projekt som heter ”Arbets-

marknadsspår för nyanlända med kort 

utbildningsbakgrund”. Det startade i au-

gusti och där deltar flertalet av de som 

omfattas av utbildningsplikten. Förhopp-

ningsvis kommer det att hjälpa och 

skynda på de här personerna att komma 

närmare arbetsmarkanden. 

 

 

Under året har också T.I.R projektet erbju-

dit bl.a. språkträning, hjälp med att skriva 

CV, söka jobb m.m. Biblioteket ordnar 

After School två eftermiddagar i veckan, 

kyrkan erbjuder sopplunch och en del 

andra föreningar erbjuder aktiviteter lite nu 

och då för den här målgruppen. På skolan 

har de också haft möjlighet att få simlekt-

ioner en gång i veckan.  

 

En önskan är att våra nyanlända så snart 

som möjligt ska bli integrerad i kommu-

nen. Ett sätt är att bli engagerad i före-

ningslivet. Kommunen sökte och bevilja-

des pengar för ett projekt och har anställt 

en föreningslots på 50 %. Vi tror att genom 

en ökad integration i föreningslivet så under-

lättar det etableringen i samhället, ger ett ökat 

socialt nätverk och en ökad förståelse för hur 

det svenska ideella föreningslivet är uppbyggt. 

Syftet är också att bidra till ökad kunskap i de 

etablerade föreningarna om hur nyanlända tas 

emot och introduceras på ett bra sätt.  

 

Vännäs kommun tillsammans med Vindeln, 

Bjurholm, Nordmaling och Robertsfors an-

sökte och beviljades pengar från Länsstyrelsen 

§ 37- medel för ett projekt som heter ”Förstärkt 

budget-och skuldrådgivning till nyanlända” 

Det finns ett behov av förebyggande arbete 

gällande hushållsekonomi för att undvika 

skuldsättning hos kommunens nyanlända. Vi 

har anställt en budget och skuldrådgivare på 80 

% för detta projekt och hon började i novem-

ber. Projektet avslutas 2020-12-31. 

 

Var 6:e vecka träffas Integrationshandläg-

garen, handläggaren från AF samt SFI lä-

rarna. Vi går vi igenom de som är in-

skrivna i etableringsprogrammet och tar 

upp frågor och funderingar.  

 

Asylmottagandet i Sverige har minskat de 

senaste åren vilket har inneburit att av de 

anvisningar vi fått under 2019 så har 9 av 

10 varit kvotflyktingar. Av förståeliga skäl 

så behöver dem mer information, stöd och 

hjälp än om det kommer personer som re-

dan vistats i Sverige under sin väntan på 

asyl. De som kommer i vuxenålder och är 

analfabeter har en lång väg att komma in i 

vårt digitaliserade samhälle medan andra 

inte har några större problem. 

 

På Integrationsenheten jobbar vi med de 

som är inskriven i etableringsprogrammet 

men det finns personer som bott i vår 

kommun flera år och fortfarande inte rik-

tigt klarar av eller förstår viss myndighet-

post eller annat så vi har funnits tillgäng-

liga även för dem.  
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Med projektmedel §37a söktes samt bevil-

jades medel till en föreningslots i Roberts-

fors kommun för att stärka målgruppen 

nyanländas möjligheter att hitta till före-

ningsverksamhet, samt medel till att inför-

skaffa en del materiel för att kunna arran-

gera aktiviteter med föreningslivet mm. 

 

Bruksam 

Bruksam står i dagsläget på tre ben. En 

plats att växa på för att göra sig anställ-

ningsbar. Återbruk av begagnade saker.  

En resurs för kommunens enheter. Alla tre 

benen kompletterat varandra och är lika 

viktiga.  

 

Personal och placeringar på Bruksam 

Under året har vi varit 3 anställd handle-

dare, samtliga med någon form av lönebi-

drag. När året började var 15 personer pla-

cerade på Bruksam. Vid årets slut 13 per-

soner. Av de 13, var 4 extratjänst, 7 place-

rade från af och socialtjänsten, 1 arbetsträ-

ning och 1 LSS. 

25 personer har varit placerade på 

Bruksam kortare eller längre tid under året 

och avslutat placeringen. Av dessa har 7 

varit extratjänst, av dessa 7, har 3 gått till 

annat jobb när extra tjänsten tog slut, 1 har 

gått till studier, 1 har flyttat, 1 har fått yt-

terligare 1 år med extratjänst och 1 har gått 

till socialtjänsten med en placering på 

Bruksam.  

Av övriga 18 har, 2 gått i pension, 4 till 

jobb, 1 sjukskrivning, 1 till annan verk-

samhet inom kommun, 1 har flyttat, 1 var 

praktik från särgymnasiet, 3 sommarjobb, 

och 5 språkpraktik.  

 

Butiken  

Bruksam har under året varit öppet 3 dagar 

i veckan samt sista lördagen i månaden. 

Antalet besökare har under året ökat. Buti-

ken erbjuder bra möjligheter till arbetsträ-

ning och språkträning. Butiken omsatte 

2019, 291 702 kronor. Det är ett sämre 

resultat än 2018. Orsaken är färre bra in-

lämnade saker. 2018 färdigställdes hyres-

huset och många lämnade sina villor vilket 

spillde över på Bruksam. Under försomma-

ren placerades därför en gammal garage-

byggnad på Fagerliden för att underlätta 

inlämningen till Bruksam. Fler och fler 

lämnar in, både på Fagerliden och direkt på 

Bruksam. 

 

Stöd till olika enheter inom kommunen i 

timmar 1198,5 timmar 

Skolan  146,75 timmar                                                                                                 
Byggt en bilbana, virkat Babblarna, lagat, 

hämtat och lämnat. 

Äldre  44,25 timmar    
               

Hämtat och lämnat, lagat 

Tillväxt 328,75 timmar  
                                          

Skötsel av Rotegården, hjälpt Integration, 

bistått UG, museet, logen, olika städ upp-

drag, hämtat och lämnat. 

Kommunhuset  46,5 timmar 
                     

Flytt av möbler, hämta och lämna 

Socialtjänsten 255 timmar  
 

Städning och tömning av lägenheter, häm-

tat och lämnat, gå med posten kommun-

kontoret till Fabriksvägen 

Annat  294,8 timmar 
           

Renoverat alla busskurer utmed e4:an, 

Tullgården tagit bort gungställning,  

Föreningar  82,5 timmar  
                           

I huvudsak bistått vid 7-mila, hjälp RIK på 

Golfen. 

 

Uthämtat material 

Olika enheter hämtat material på Bruksam 

för   150 186 kronor 

Skola    56 094 kronor  

Äldre    20 488 kronor 

Tillväxt    41 389 kronor 

Kommunkontoret     4 835 kronor 

Socialtjänsten   20 858 kronor 

Annat      6 522 kronor 

 

Utvecklingsmöjligheter 

Det finns ett behov av andra aktiviteter tex 

en utegrupp. Det passar inte alla att vara 

inne.  
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En kan vara att mot betalning hjälpa äldre 

med enklare uppgifter. 

Eller att vara en resurs där det ordinarie 

arbetet i kommunen inte räcker till tex. 

röjning av sly, grillplatser städa kring åter-

vinningsstationer. 

Men allt handlar om hur många handledare 

Bruksam har. 

 

Projekt TIR  

Projektet TIR (Tillväxt i Robertsfors) fi-

nansieras av Europeiska Socialfonden. 

Projektet har sitt kontor i 43:an på bruks-

området och bemannas av 3 personer. En 

av de tre är arbetsförmedlare på arbetsför-

medlingen som numera har sitt kontor på 

samma plats. 

Det råder idag en obalans mellan arbetsgi-

varnas förväntningar på rekryterbar kom-

petens och den kompetens som finns till-

gänglig bland gruppen arbetssökande.  

Projektets uppdrag är att minska denna 

obalans. Projektets syfte är att tillvarata 

den resurs som finns bland arbetslösa och 

andra som idag står utanför arbetsmark-

naden. Detta görs för att möta en växande 

brist på kompetens och arbetskraft på den 

lokala  arbetsmarknaden. 

Projektet ska minska antalet personer som 

idag är bidragsberoende och hjälpa dem att 

bli en resurs för tillväxt. 

 

Projektet ska i samarbete med arbetsför-

medling, arbetsmarknadsenhet, socialkon-

tor, utbildningsväsendet och civilsamhället 

arbeta för en positiv utveckling av arbetsli-

vet i Robertsfors. Projektet har under 2019 

arbetat med 28 arbetssökande varav hälften 

har gått vidare till arbete eller studier. En 

viktig uppgift för projektet är att inventera 

arbetsgivarnas konkreta behov av arbets-

kraft och för detta har projektet besökt 40 

arbetsgivare. 

 

 

 

 

FOLKHÄLSA, KULTUR & IDEELLT  

 

Fritidsgårdsverksamhet  

2 300 besökare har kommunens fritidsgår-

dar haft under året. Globalen har haft en 

stor uppgång av besökare under hösten. 

Fritidsgårdarna har haft många olika och 

välbesökta arrangemang under året. LAN, 

Fifa och Just Dance tävling, Bio Marathon, 

Halloweenfirande under temat ”Tjernobyl 

2,0”, Luciafirande med bumperballs och 

tävling i pepparkakshusbygge mellan går-

darna för att nämna några. Heal the Hood 

från Sydafrika har besökt fritidsgården för 

att med sång och dans föra fram budskap 

om att förebygga rasism. Toni Anttila, fler-

faldig svensk och nordisk mästare i arm-

brytning har varit gäst och visat tekniken i 

armbrytning. Båda tillställningarna var 

väldigt uppskattade bland ungdomarna.  

Årets bal för högstadiet blev en succé med 

120 ungdomar.  

 

Fritidsledarna har haft fältverksamhet un-

der valborgsmässoafton och i samband 

med skolavslutningen. Personalbeman-

ningen är stabil och spänner över åldrarna 

18-56. Robertsfors kommun har en bra och 

fungerande verksamhet på sina tre fritids-

gårdar tack vare den timanställd personal 

som finns och som visar ett stort engage-

mang för kommunens ungdomar när det 

kommer till fritid.   

 

I december startades ett samarbete mellan 

kommunen och Vuxenskolan där fritids-

gården upplåter delar av övervåningen till 

måleriverksamhet 

 

Simhall 

Badhuset har, i egen regi, varit ansvarig för 

simundervisningen för elever i åk 2. Resul-

tatet blev väldigt bra. Totalt deltog 77 ele-

ver och 76 st (99%) uppfyllde skolverkets 

krav för årskursen. 55 st av eleverna (71%) 

uppfyllde kravet som gäller för åk 6. Under 

året har badhuset också varit ansvarig för 

simundervisning för lärcenter samt stöttat 

mellanstadiet och högstadiet med det-

samma.  
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Under sportlovet samt kulturlovet har bad-

huset haft gratis bad för barn/ungdomar 

med vattentävlingar och besöktes av ca 75 

st vid varje tillfälle. Badhuset har under 

året haft 5 st timanställda personer som 

genom sitt arbete möjliggjort att badhuset 

har kunnat ha öppet 4 av 5 kvällar i veckan 

samt lördagar. Samarbetet med Umeå 

Simsällskap har fortsatt under året på fre-

dagar. 

  

Badhuset har varit uthyrt ett 30 tal gånger 

till barnkalas, familjesammankomster och 

dykverksamhet. 

 

Besöksantalet under 2019 har varit 11 900 

st. 

 

Sommarsimskola 

Sommarsimskola anordnades traditionsen-

ligt på badhuset där 75 barn deltog. Den 

var både väldigt lyckad och omtyckt. 

Många duktiga elever fick god vattenvana 

och förberedelser inför kommande sommar 

och läsår.  

 

Vattengymnastik  

Personal från badhuset har fortsatt som 

instruktörer till vattengymnastiken som är 

ett väldigt uppskattat samarbete mellan 

kommunen, RTP och ABF. Ytterliggare en 

grupp har startats upp under året för att 

täcka det behov som finns för vattengym-

nastik. Totalt var det närmare 90 deltagare 

i dessa grupper under sammanlagt 29 

veckor. 

 

Allmänkultur 

Verksamheten för att främja allmänkul-

turen i kommunen görs i samarbete med 

studieförbunden, biblioteken och kultur-

föreningarna i kommunen. Dessutom sker 

utbyte med Umeåregionen och länet ge-

nom olika samarbetsorgan.  

 

Årets kulturvecka hade Musik som tema 

och tillägnades särskilt Musikskolan som 

firade 60-årsjubileum. Det blev en fantas-

tisk vecka med många välbesökta ar-

rangemang. Under elevernas höstlov an-

ordnades också kulturaktiviteter för barn 

och ungdomar.  

 

Stiftelsen Robertsfors Bruksmuseum har 

under sommaren haft öppet med café och 

90 tågturer har körts. Det har dessutom 

anordnats ett antal föredrag/evenemang. 

Under sommaren utökades verksamheten 

med en fårhage för att ge området ett mer-

värde för barnfamiljer. 

 

Kommunen fick bidrag från Länsstyrelsen 

för renovering av krigsgravarna i Ratan, 

vilket också genomfördes.  

 

Kommunen var utsedd till SEE-kommun i 

Västerbotten och under SEE-veckan i sep-

tember genomfördes ett stort antal aktivite-

ter. 

 

Konstinköp har genomförts, och flera 

konstverk har renoverats. I samarbete med 

ROBO och Konstföreningen har en konst-

grupp valt ut en konstnär som fått uppdra-

get att utsmycka trapphuset i Storgatan 34.  

 

Teaterföreställning för kommunens barn 

har anordnats under hösten. I samarbete 

med Barn och utbildning har Tillväxt bi-

dragit till genomförandet av uppskattade 

Skapande förskola och Skapande skola-

projekt under året. 

 

Sedvanligt nationaldagsfirande har genom-

förts i Ånäset.  

 

Bibliotek 

Biblioteksverksamheten är välfungerande 

och har under året visat positiva resultat. 

Utlåningsstatistiken fortsätter att öka i hela 

kommunen, men särskilt i Bygdeå där ök-

ningen är 23 %.  

Aktiviter som till exempel klassbesök, för-

äldragrupper, författarbesök, barnteater, 

bokcirklar, språkcafé och föredrag ligger 

på ett fortsatt högt antal. Biblioteket deltog 

med flera arrangemang under SEE-veckan, 

Kulturveckan och Kulturlovet. 
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Under en normal vardag har biblioteket i 

Robertsfors ca 250 besökare. Biblioteken 

har ett omfattande samarbete med BVC, 

förskola, skola och föreningar. Samarbetet 

med SFI, genom språkcafé- och läxhjälps-

verksamheten After school har fortsatt och 

fått ökat deltagande. En projektverksamhet 

startade under hösten för att utveckla arbe-

tet med integration och med digital delak-

tighet bland medborgarna.  

 

Föreningar 

Under året har vi träffats i Idrottens Ut-

vecklingsråd vid 4 tillfällen. Vi har genom-

fört Terrängserie med cirka 1000 deltagare 

från 14 olika föreningar. Koncernen har 

fått många ansökningar om bidrag och 

kunnat tillgodose flertalet av dessa. Under 

året gjordes en folkhälsosatsning vilket har 

slagit väl ut.  

 

Föreningarna är viktiga för vår livsmiljö i 

Robertsfors Kommun och vi har ett nära 

samarbete med SISU och dialog med före-

ningarnas representanter löpande.  

 

 

 

INVESTERINGAR 

 
Budget (tkr) Budget Utfall Avvikelse 

Klumpanslag  200 81 119 

Möbler badhus 105 104 1 

Offentliga rum-

met 

500 149 351 

Ombudgeteringar 346 311 35 

 1 151 645 506 

 

 

 

 

 


