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KS § 90   Dnr: 9019/216.109 
 

Ekonomirapport 1 samt förslag på 
åtgärder 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner ekonomirapport 1 samt beslutar om 

ytterligare åtgärder för minskade ohälsokostnader och budget i balans för 

verksamheten 2019: 

- En rehabkoordinatorsfunktion införs för en period om ett år 

inom Robertsfors kommuns förvaltning med uppdraget att 

konkret stötta chefer och medarbetare med målet om att sänka i 

första hand korttidsfrånvaron.  

 

- Ett inköpsstopp införs på företagshälsovårdsinsatser vid sidan av 

befintligt avtal med Robertsforshälsan.  

 

- Kommunchefen får uppdraget att omförhandla befintliga avtal 

med Robertsforshälsan för att säkerställa att medlemsavgiften 

kan nyttjas för de tjänster som verksamhetens medarbetare och 

chefer behöver för minskad ohälsa och minskade sjuktal.  

 

- Förvaltningen ska under året minska extern förhyrning av 

verksamhetslokaler där så är möjligt och helt avstå externt 

förhyrda möteslokaler för att nå budget i balans inom 

verksamhetsrad. 

 

- Gratis kaffe ska tas bort i verksamheten och en likalydande 

egenavgift skall införas i förvaltningen som även omfattar 

besökare. 

 

- Införa kommunala subventionerade anställningar inom ramen 

för sektor Tillväxt. Sektor Tillväxt ges ett uppdrag att genom sin 

arbetsmarknadsenhet säkerställa anställningsformen och 

genomföra uppdraget efter facklig förhandling.  

 

- Samhällsbyggnadssektor och social sektor får uppdraget att 

lämna in en plan för hur kommunen inom tre år ska fasa ut 

samtliga leasingavtal av bilar inom verksamheten för att ersättas 

av egna ägda fordon. 

 

- Samhällsbyggnadssektorn får uppdraget att förbereda en 

försäljning av byggnaderna Lillbergets förskola och 

Skogsgläntans förskola så att en försäljning av de bägge 

fastigheterna har skett så att överlåtelse till ny ägare kan ske i 

direkt anslutning till verksamheternas förflyttning till nya 

förskolan vid Jenningsskolan. 

 

-  IT-kontoret får uppdraget att avsluta serviceavtal med UDK 

samt minska externa konsultköp till förmån för egen tjänstetid. 
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Forts. KS § 90 
 

- Samtliga verksamheter skall följa de föreslagna åtgärdsplanerna 

för budget i balans för 2019 inom ramen för verkställighet och 

verksamhetsansvar. 

 

- En restriktiv tolkning av arvodesreglementet samt översyn av 

mötens förläggning ses över för att minska prognostiserat 

underskott för politisk verksamhet. 

 

Ärendesammanfattning  
Kommunfullmäktige budgeterade för året ett resultat på 4 319 tkr, vilket 

motsvarar ca 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Prognosen för helår är beräknad till minus 5 663 tkr, vilket innebär att 

balanskravet inte uppfylls utan stora åtgärder i verksamheten för att nå 

budget i balans. Om prognosen efter första tertialen håller innebär det att 

underskottet måste återställas inom tre år. Det prognostiserade resultatet 

är 10 054 tkr sämre än budget. I prognosen för helår ingår en 

realisationsvinst på ca 1 000 tkr som avser försäljning av lokaler i 

Bygdeå.  

 

Detta föranleder att en lång rad kraftiga åtgärder behöver sättas in i 

verksamheten för att hindra underskott och säkerställa budget i balans för 

2019. Vi är även medvetna att ytterligare ansträngningar behöver göras 

för att kommunstyrelsen ska klara bedriva verksamhet utan underskott för 

år 2020. Det gör att åtgärder bör vidtas 2019 som säkrar helårseffekt för 

2020.  

 

Beslutsunderlag: 
- Kommunchefens skrivelse med förslag till beslut samt 

utvecklade förklaringar, med anledning av Ekonomirapport 

1 2019 

- Kostnadsbeskrivning för åtgärder med anledning av 

ekonomirapport 1 2019 

- Kostnadsbeskrivning åtgärder med anledning av 

ekonomirapport 1 (Excel-version) 

- Ekonomirapport (Komplett) 190515 

- Alternativa besparingsmöjligheter (BOU) 

- Analys av verksamhet med underskott SHB (SHBU) 

- Analys av verksamheter med underskott samt åtgärder 

(SOC) 

- Presentation Ekonomirapport 1 samt besparingsförslag 

(TVU) 

- Protokoll BOU 190513 (§ 42, s.11) & (§ 43, s.12) 

- Protokoll SHBU 190513 § 63, s 7. 

- Protokoll SOC 190514 § 51, s.5 

- Protokoll TVU 190514 §28, s.10 

- Protokoll AU 190520 §89, s.10 

 


