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1.0 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
I denna förvaltningsberättelse lämnar Robertsfors kommun information om förvaltningen av 
kommunen för perioden januari till augusti år 2020 och den kommunala koncernen i 
enlighet med Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning och RKR R17 
Delårsrapport. Fokus ligger på att ge en samlad bild av den kommunala verksamheten under 
perioden och en prognos för måluppfyllelse och ekonomisk ställning för helåret 2020.  
 

1.1 Den kommunala koncernen 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Koncernen Robertsfors Kommun består idag av den kommunala verksamheten och Stiftelsen 
Robertsfors Bostäder som till 100 % ingår i koncernen. Även stiftelsen Sikeå Hamn ingår med 
50 % i koncernen. Stiftelsen Robertsfors Bostäder är en allmännyttig bostadsstiftelse med 
ändamål att verka för en god bostadsförsörjning i Robertsfors Kommun. Stiftelsen Sikeå 
Hamn ska förvalta och utveckla hamnområdet i Sikeå. Robertsfors Kommun är ägare i 
Norrbottniabanan AB och Kommuninvest AB. Ägarandelarna i ovanstående bild är avrundad 
till närmaste heltal. Kommunen har varit ägare i dessa bolag sedan år 2008 respektive år 
2002. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ROBERTSFORS KOMMUN 
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STIFTELSEN SIKEÅ HAMN (50%) 

NORRBOTNIABANAN AB (4 %) 

KOMMUNINVEST AB 
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1.2 Robertsfors kommuns politiska organisation 
 

 

 

Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds och 
förvaltningsorganisation och i ett antal stiftelser med koppling till kommunen. Kommunens 
förvaltning sker även i ett antal gemensamma nämnder med närliggande kommuner. Under 
2020 har Kommunfullmäktige fattat beslut om att bilda ett driftsbolag i kommunen, i första 
hand för att säkerställa lag efterlevnad och effektivitet i drift av koncernens fastigheter. 
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Under 2020 har RoBo (Stiftelsen Robertsfors Bostäder) fortsatt arbetet med att se över 
stadgarna och hur man ska få en fristående ställning från kommunen. Det strategiska arbetet 
har fortsatt med avyttring av en del av beståndet, samt arbetet med SBO projektet i Ånäset 
där nya lägenheter tillskapas.  
 

Stiftelse Sikeå hamn har haft en relativt liten verksamhetsgrad under början av 2020 där 
kommunens representant i styrelsen klivit av uppdraget och ersatts med en ny person. Man 
kommer framåt att försöka förtydliga styrning, ledning och rollfördelning för området och 
skapa förutsättningar för utveckling av hamnområdet.  
 

2.0 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 
 

Sveriges Kommuner och regioner stod redan innan 2020 och pandemin inför stora krav på 

omställning med anledning av ökat tryck från den demografiska utvecklingen samt att den 

starka konjunkturen försvagats och var inställda på ett år med ansträngd ekonomi. Åren 

innan pandemin har utmaningarna i kommunalsektors ekonomi hanterats genom 

intäktsökningar från främst skatter och markförsäljning som gynnats av den tidigare 

högkonjunkturen. Men den ekonomiskt starka perioden är över och tiderna och 

utmaningarna är större än vad man tidigare kunnat överblicka.  

De senaste månaderna har inneburit en global konjunktur kollaps, med exceptionella ras för 

produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder världen över med 

anledningen av pandemin. Sysselsättningen har minskat drastiskt och mycket snabbare än 

vad man hade förväntat sig innan Coronakrisen kom. Många uppsägningar, varsel och 

permitteringar har skett och arbetslösheten har därmed ökat.  

Utvecklingen de senaste månaderna är helt unik, och högst dramatisk. Osäkerhetsfaktorerna 

är många och stora vilket visar sig i både svängningar i konjunkturen och 

skatteunderlagsprognoser. Skatteunderlaget för 2020 bedöms enligt SKR att minska drastiskt 

till följd av krisen med kraftigt minskade skatteintäkter som följd. Staten har sedan tidigare 

tillskjutit extra medel till välfärden samt beslutat om ytterligare extra medel med anledning 

av pandemin och de stora konsekvenser den får på ekonomin. Medel som enligt SKR:s 

bedömning endast täcker de minskade skatteintäkterna.  

Befolkning 

 

SCBs statistik görs per månad och statistik per augusti har inte publicerats ännu. Under de 

första sju månaderna har kommunens befolkning ökat med 20 invånare till 6 767 invånare. 

Den 31 december 2019 hade Robertsfors Kommun 6 747 invånare. Den ökade befolkningen 

beror på ett positivt flyttningsnetto.  

Sysselsättningsläget 

 

Arbetslösheten i Sverige uppgick till 8,8 % i augusti 2020, enligt SCB:s arbetskrafts-
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undersökning (AKU). Det är en kraftig ökning med 1,9 procentenheter jämfört med samma 

månad föregående år.  

Antalet arbetslösa och i konjunkturberoende program i Robertsfors Kommun uppgår under 

de första åtta månaderna 2020 totalt till 189 personer. En ökning med 39 personer jämfört 

med augusti 2019. Av dessa 189 personer är 117 stycken öppet arbetslösa och 72 stycken i 

arbetsmarknadspolitiska program.  

3.0 Händelser av väsentlig betydelse 
 

 Perioden har starkt präglats av spridningen av Coronaviruset. Corona har påverkat samtliga 

verksamheter i någon utsträckning med ökad frånvaro, oro och extra planering. Det är 

sociala sektorn som drabbats hårdast då man fick in smitta tidigt på ett boende vilket 

påverkade både personal och brukare. Coronaviruset har i många verksamheter medfört 

ökade kostnader, något som staten lovat att täcka.  

 

 Förskolan Lillskogen har öppnat sin verksamhet i nybyggda lokaler där förskolan Lillberget 

och Skogsgläntan slagits ihop till en enhet med sju avdelningar. 

 

 Med anledning av Coronapandemin har många verksamheter för äldre och 

funktionshindrade pausats. Besöksförbud har införts på boenden och gruppbostäder. 

Konsekvenserna av dessa åtgärder börjar nu bli påtagliga, brukare på boendena påverkas 

negativt av det minskade sociala utbyte de får. Det har under perioden tittats på alternativa 

besöksmöjligheter och det arbetet fortsätter. 

 

 För att nå en budget i balans har en rad åtgärder vidtagits för att minska kostnaderna. 

Bemanningstätheten på särskilda boenden har minskat, antalet demensvårdsplatser har 

minskat i kommunen och en rad andra åtgärder är påbörjade men ej slutförda ännu. 

 

 Framtagande av långsiktig strategi för äldreomsorgen är genomförd. 

 

 De vakanta tjänsterna som varit inom samhällsbyggnadssektorn är tillsatta. 

 

 Insamling av matavfall startade i mars 2020 och ny renhållningstaxa började gälla från 1 mars 

2020. 

 

 Ett skyfall i juni har medfört omfattande vattenskador på Fabriksvägen som kräver åtgärder. 

Skadorna täcks ej av försäkring. 

 

 Medel på 288 000 kr har tillskjutits till arbetsmarknadsenheten från Kommunfullmäktige för 

arbetet med strategiska anställningar. 

 

 En Landsbygdsstrategi tas fram för Umeåregionen och beslut väntas ta under slutet av år 

2020. 

 

 En informatör har förstärkt koncernens möjlighet till kommunikation.  
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 Ny kommunchef tillträdde i maj. 

 

 Robertsfors Kommun är utsedd till årets Kulturkommun 2020.  

 

 Arbetet och planeringen av Norrbottniabanan har fortsatt och en tillväxt- och 

investeringsstrategi är framtagen med extern konsult. 

 

 

4.0 Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 
 

Robertsfors kommuns struktur för intern kontroll och uppsikt har stärkts de senaste åren. 
Införandet av en månadsrapport med gemensamma och sektorsspecifika nyckeltal har 
tillsammans med att de nya utskotten hittat sina roller steg för steg stärkt 
beredningsprocessen och styrningen under året. Införandet av ett arbetsutskott för 
Kommunstyrelsen denna mandatperiod, som även säkrar insynsmöjligheter för alla 
fullmäktigepartier, har stärkt det politiska beredningsarbetet. 
 
Under 2019 lades stor beredningskraft på att ta fram en ny tydligare styrmodell för 
kommunen. Beslut om den nya modell fattades genom antagandet av Plan och 
budgetdokumentet juni 2019. Dokumentet är Robertsfors kommuns övergripande 
dokument för styrning, planering, verkställighet, uppföljning, ansvarsutkrävande och 
benämns ”Plan- och budgetdokument för Robertsfors kommun”. 
  
Dokumentet bygger på kommunens vision, kommunens översiktsplan och är en utveckling 
av tidigare styr- och planeringsdokument som antagits av kommunfullmäktige för 
Robertsfors kommun. Till exempel ”Hållbar utvecklingsplan för Robertsfors kommun (HUP)” 
innehållande bland annat vision. 
  
Vid sidan av kommunens plan och budgetdokument har kommunfullmäktige antagit 
reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunfullmäktige har även 
antagit Reglemente för internkontroll 2016-12-05 § 84. De utgör tillsammans med plan och 
budget ett viktigt underlag för den samlade styrningen, ledningen och uppföljningen av 
Robertsfors kommuns hela uppdrag och ansvar.  
 
Plan och budgetdokumentet med mål och inriktning samt reglementen vilar också på de 
lagar som är stiftade av Sveriges Riksdag. Kommunens plan- och budgetdokument utgår från 
och sammanfattar beslut i kommunfullmäktige om kommunens politiska och 
tjänstemannaorganisation, budgetmodell och principer för styrning och uppföljning av mål 
och resultat. Det styr även kommunens ekonomiska mål inklusive investeringsmål och 
ramar. Dokumentet ersätter därmed “Principer för styrning och uppföljning av mål och 
resurser i Robertsfors kommun” som antogs i Kommunfullmäktige 2015-0608 § 38. Samt 
ersätter Riktlinjer för investeringar Robertsfors kommun, antagna av kommunfullmäktige 
20110427.   
Dokumentet tar också hänsyn till den lagstiftning på EU-nivå som påverkar Sverige, samt 
internationella överenskommelser som Sverige antagit. Till exempel resolutionen Agenda 



 

DELÅRSBOKSLUT JAN-AUG 2020  

 

9 

2030 som antogs av FN:s generalförsamling i New York den 25 september 2015, och som 
innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för en socialt, miljömässigt 
och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Målen är en del av den globala agendan men de 
flesta av målen kan endast nås genom arbete på lokal nivå. Därför är det kommunala 
engagemanget avgörande för en hållbar utveckling. Robertsfors kommun avser att genom 
att utgå från Agenda 2030 uppfylla sina åtaganden i Aalborgåtagande och CEMR-
deklarationen för jämställdhet som kommunfullmäktige tidigare antagit.  
 
 

 
 
 
Syftet med kommunens plan- och budgetdokument är att på ett samlat sätt anta och 
presentera vision, värdegrund, strategier och mål som Robertsfors kommun har satt upp för 
sin verksamhet samt vilka ekonomiska resurser som avsatts till genomförandet. 
 

4.1 Styrmodell 
 
Robertsfors kommuns vision och värdegrund skall bära kommunens samlade arbete med att 
nå målen. I enlighet med kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen ange mål och 
medel för kommunens verksamhet. Kommunen ska säkra en god ekonomisk hushållning. I 
Robertsfors kommun fastställer kommunfullmäktige effektmål för kommunens utveckling 
samt ekonomiska ramarna för kommunstyrelsen och nämnder. Kommunfullmäktige 
fastställer även beräknade intäkter i form av skattesats och beräknade statsbidrag kopplat 
till bland annat antagande om antal invånare de kommande åren. Kommunfullmäktige 
fastställer skattesats, överskottsmål och soliditetsmål vilket utgör det ekonomiska ramverket 
för nämnder och verksamheter. Ramverket ger förutsättningar för kommunens 
investeringar. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att balansera dessa mål i sitt 
arbete med verksamhetsmål/verksamhetsplan, detaljbudget, uppsikt, internkontroll och 
återrapport.  
 
Reglementet fastställs av kommunfullmäktige för nämnd/styrelse (se separata reglementen 
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antagna av kommunfullmäktige inför ny mandatperiod) och är det grundläggande 
styrdokumentet för respektives uppdrag och ansvar. Där tydliggörs politiska ansvarsområden 
och vilken lagstiftning och politikområde som nämnden/styrelsen har ett ansvar för i 
kommunen. Lagstiftningen är ofta utformad som en rättighetslags-eller skydlighetstiftning 
gentemot individ, grupp eller område. Nämndens/styrelsens ansvar utifrån reglementet 
vidareförs sedan till förvaltning och verksamhet genom delegation och verkställighet. Det 
gör att kommunfullmäktige i sin tur inte behöver målsätta varje lag för att styra 
verksamheten. Verksamheten följs upp genom intern kontroll och rapporteringar såsom 
delgivningar och huvudmannarapporter men även genom rapportering av måluppfyllelse. Då 
jämställdhetsarbetet är bärande för kommunen ska återrapportering av mål och verksamhet 
i möjligaste mån redovisa resultat och resurser kopplat till kön.  
 
Mål och verksamhetsplan ska kopplas till resurser. Vid konflikt mellan mål och de 
ekonomiska resurserna är de ekonomiska resurserna överordnade målen, detta för att 
kommunen har ett ansvar att inte överföra kostnader till efterföljande generationers 
invånare och välfärdsutrymme. Vid eventuellt underskott ett år ska kommunen återställa 
underskottet inom följande tre år. 
   
Detta utgör gemensamt en förutsättning för ett tillitsbaserat och decentraliserat arbetssätt i 
verksamheter med flera olika, både politiska och administrativa, beslutsnivåer. Styrningen 
sker i praktiken genom löpande öppen dialog och samspel mellan flera parter. Tillitsbaserad 
styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och 
brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och 
helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och 
hjälpvillighet. 
 
Kommunens samlade styrning ska präglas av helhetstänkande, dvs. helhetens bästa 
överordnat de olika verksamheternas enskilda och enstaka behov. Koncernnytta ska gälla vid 
alla beslut så att aktiviteter i enskilda verksamheter hanteras så att det skapar bästa möjliga 
värde för helheten.  
 

4.2 Uppföljning 
 

Omvärlden förändras löpande och kommunens utveckling är starkt beroende av 

förändringar inom staten, arbetsmarknaden lokalt, demografi, pandemier typ Covid 19 och 

utrikespolitik med migration och andra befolkningspåverkande faktorer. Den årliga 

omvärldsanalysen med blicken på efterföljande tre år, måste främst inrikta sig på om kända 

faktorer påverkar fullmäktiges effektmål, budget såväl utgifter som intäkter samt 

kommunens strategier för att nå dessa. I analysen skall även gemensamma nämnders 

perspektiv och underlag lyftas fram. Underlaget ligger sedan till grund för budget och 

målberedning inför kommunfullmäktiges beslut i juni varje år. 

 
Uppföljning och analysen måste därefter fortgå och kommuniceras till kommunfullmäktige 
och kommunstyrelse inom ram för ekonomirapport 1, delårsrapport, årsredovisning men 
även i form av olika huvudmannarapporter och månadsrapporter till utskotten och 
kommunstyrelsen. 
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Strategisk planering effektmål och ramar 
Mars-juni arbetar utskott, kommunstyrelse och förvaltningsledning tillsammans med att ta 
fram ett underlag för plan och budgetdokument som antas i kommunfullmäktige i juni. 
Målet ska vara att under mandatperioden göra endast mindre justeringar av effektmål och 
budgetramar i fullmäktige. Detta för att skapa större tydlighet för kommunstyrelsen och 
nämnder i kommunens inriktning. 
 
Verksamhetsplan för kommunstyrelsens verksamhet 
Verksamhetsplan och detaljbudget tas fram av utskott och förvaltningsledning för antagande 
i kommunstyrelsen senast november inför efterföljande år. Detaljbudgeten är en 
verksamhetsknuten fördelning av den ram som kommunfullmäktige fastställt för 
kommunstyrelsens ansvarsområden. I verksamhetsplanen ska kommunstyrelsen fastställa 
ettåriga mål i sin verksamhet och tydligt visa på prioriteringar under kommande år för att 
bidra till kommunfullmäktiges måluppfyllelse och åtagandet genom reglementet. 
  
Gemensamma nämnder med andra kommuner följer respektive förvaltningskommuns 
styrmodell och i reglementet fastslagen modell för budget och verksamhetsdialog mellan 
Robertsfors kommun och andra kommuner.  
 
Kommunledningsgruppen ytterst kommunchef är ansvarig att säkerställa att årliga 
anvisningar finns som stöd för den gemensamma årsprocessen, det inkluderar instruktioner 
för budget, investeringsbudget och återrapporter gällande verksamheten. Kommunchefens 
ansvar regleras även i den årliga instruktionen till kommunchef som kommunstyrelsen i 
enlighet med kommunallagen skall anta, vilket även gjorts i Robertsfors kommun.   

 

4.3 Mål och riktlinjer för verksamheten 
 

Värdegrunden genomsyrar och bär tillsammans med kommunfullmäktiges effektmål, där Agenda 

2030 är grunden, och strategier kommunens samlade arbete med att nå visionen om att vara 

Sveriges bästa kommun. Nämnder och styrelser sätter därifrån sina verksamhetsmål för sitt uppdrag 

baserat på reglementen men med sikte på att ge förutsättningar för att fullmäktige ska nå målen 

under mandatperioden genom angivna mått. 

Uppföljning av effektmålen görs i delårsrapport och årsbokslut. 

Robertsfors kommuns vision är: 

Hållbar utveckling för 7500 invånare i Sveriges bästa kommun. 

Robertsfors kommuns värdegrund är:  

Den nära kommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. 
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Robertsfors kommuns mål är att kommunen erbjuder: 

Hållbar livssituation, är attraktiv att bo i  

Mål 1: Avskaffa fattigdom 

Mål 2: Avskaffa hunger 

Mål 8: Goda arbetsvillkor och hållbar tillväxt 

Mål 10: Minskad ojämlikhet 

 

God folkhälsa och utbildning, aktiv och i rörelse  

Mål 3: Säkerställa hälsa och välbefinnande 

Mål 4: God utbildning för alla 

Mål 6: Rent vatten och sanitet 

 

Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat  

Mål 7: Hållbar energi 

Mål 9: Hållbar industri, infrastruktur och innovationer 

Mål 11: Hållbara städer och samhällen 

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion 

 

Samexistens med och respekt för natur och kultur 

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna 

Mål 14: Hav och marina resurser 

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald 

 

Strategierna för att nå målen omfattar bland annat Agenda 2030s Mål 5: Uppnå jämställdhet, Mål 16: 

Fredliga och inkluderande samhällen, Mål 17: Genomförande och partnerskap 
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        Bedöms kunna uppnås 

        Pågående 

        Bedöms ej uppnås 

Hållbar livssituation, är attraktiv att bo i 

Mått Värde år 

X 
Källa Agenda 

2030 ? 
Värde 2022 Värde 

delår 

Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs 

enkätdel, ranking 
 

156 (2018) 
 

Kolada 

(Svenskt 

Näringsliv) 

 

Nej 
 

Plats 100 eller 

bättre 

 

115 (2019) 

Nyregistrerade företag (privat aktiebolag, 

enskild firma, handelsbolag, ekonomisk 

förening, enkelt bolag, kommanditbolag) 

under året per 1000 invånare 

7,6/1000 

inv (2018) 
Bisnis Analys Nej Minst 6 /1000 

inv 
 

6,2/1000 inv 

(2019) 

Inpendlingsomfattning i kommunen 12 % totalt 

(2017) 

12 % män 

12 % Kvinnor 

Kolada (SCB) Nej 15 % 16% totalt 

14% kvinnor 

17% män 

 

År 2018 

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, 

inomhus i nära relation med offret i 

kommunen, antal/100 000 inv 

207/100k 

(2018) 
Kolada (BRÅ) Nej Mindre än 

100/100k 

(Notera, mått 

varierar snabbt 

vid enstaka 

ökning/minsknin

g) 

104 

År 2019 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 976/100k 

(2018) 
Kolada (BRÅ) Ja Mindre än 

800/100k 

(Notera, mått 

varierar snabbt 

vid enstaka 

ökning/minsknin

g) 

667 

År 2019 
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KS och dess utskott och förvaltning ska därför 2020 fokusera extra på att: 

Att genomföra 50 företagsbesök och följa upp dessa i månadsrapport för utskott Tillväxt. 
 
Måluppfyllelse: Målet kommer inte att uppfyllas på grund av pågående pandemi 

Att vara projektägare för NIS 6.0 och arbeta utifrån projektets mål 
 
Måluppfyllelse: Robertsfors Kommun äger projekt NIS 6.0 och arbetar utifrån projektets mål 

Att under året följa Medborgarlöftet med polisen och särskilt fokusera på att motverka Våld i nära 
relation.  
 

Måluppfyllelse: Robertsfors kommun har följt medborgarlöftet och genomfört de aktiviteter som 

tillskrivs kommunen 

Att sektorerna Tillväxt, Social och Barn- och utbildning fortsätter fokusera resurser och 
arbetsformer för att skapa tydliga vägar och stöd för invånare till egen försörjning 
 

Måluppfyllelse: Tydliga vägar är skapade via arbetet ibland annat BEAS gruppen samt det arbete 

som genomförs i samordningsförbundet.  

Att “Digitalt först” ska gälla i förvaltningen och att varje sektor ska ta fram en handlingsplan för att 
säkerställa det 
 

Måluppfyllelse: Sektorerna har inte tagit fram handlingsplaner ännu. Däremot så arbetar sektor 

tillväxt med digitalt först och är ansvarig för flertalet av de digitala koncernövergripande projekt 

som införts/införs.  

Att samtliga sektorer skapar utrymme för minst 10 praktikplatser/år för deltagare från 
Samordningsteamet, samt handledare. 
 

Måluppfyllelse: Finns politiskt beslut taget kring detta och förvaltningen arbetar med att skapa 

platser för de behov som finns idag.  

Att kommunen som arbetsgivare fokuserar på medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö för att vara en 
attraktiv arbetsgivare med låga sjuktal. Att målet följs upp genom månadsrapporten. 
 
Måluppfyllelse: Målet följs upp i månadsrapporten.  

 

 

 

 

 

 

 



 

DELÅRSBOKSLUT JAN-AUG 2020  

 

15 

 

God folkhälsa och utbildning, aktiv och i rörelse  

Mått Värde år X Källa Agenda 

2030 ? 
Värde 

2022 
Värde 

delår 

Invånare med fetma, andel (%) 22% totalt 

(2018) 

27 % kvinnor 

18 % män 

Kolada ( 

Folkhälsomyndigheten 

m.fl.) 

Ja 20% max per 

kön 
Inget nytt 

värde finns 

Fallskador bland personer 65+, 

3-årsm, antal/100 000 inv 
3579/100k 

totalt (2017) 

4187/100k 

kvinnor 

3579/100k män 

Kolada (Patientregistret) Ja Mindre än 

3400/100k 

totalt 

3 694  

år 2018 

Gymnasieelever med examen 

inom 4 år, hemkommun, andel 

(%) 

82,3% totalt 

(2018) 

86,2% kvinnor 

78,8% män 

Kolada (SCB) Ja Mer än 75% 

totalt 
80% år 2019 

Deltagartillfällen i 

idrottsföreningar, antal/inv 7-

20 år 

26 / invånare 

totalt (2017) 

26 / invånare 

kvinnor 

25 / invånare 

män 

Kolada 

(Riksidrottsförbundet) 
Nej Lika mycket 

mellan 

könen 

25 totalt 

 

27 kvinnor 

24 män 

År 2018 

 

KS och dess utskott och förvaltning ska därför 2020 fokusera extra på att: 

Att Folkhälsoprogrammet åtaganden aktualiseras av respektive berört utskott och sektor.  
 
Måluppfyllelse: Arbetet pågår 

Att en översyn av föreningsbidrag genomförs och utformas för jämställd idrott och incitament för 
rörelse och folkhälsa. 
 
Måluppfyllelse: Arbetet pågår 

Insatser för minskade fallskador inom omsorgen sker, bland annat följs arbetet genom 
avvikelserapport i månadsrapport till Socialautskottet. 
 

Måluppfyllelse: Målet följs upp i månadsrapport 

Att grundskolan aktualiserar sin strategi baserat på erfarenheterna från Bästa skola, utskottets och 
kommunstyrelsens slutsatser från huvudmannarapport samt professionens kunskap och 
erfarenhet. 
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Måluppfyllelse: Bästa skola är slutredovisat och arbete med efterföljande strategi släpar efter 

något men är pågående 

Att samarbetet med studieförbundet SISU och Riksidrottsförbundet fördjupas och att fysisk rörelse 
lyfts in som viktig utgångspunkt i samhälls- och verksamhetsplanering för hälsa och attraktivitet. 
 

Måluppfyllelse: Strategiskt möte har hållits med RF-SISU Västerbotten kring detta. Idrottens 

utvecklingsråd är en annan sammanslutning som träffas regelbundet.  

 

Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat  

Mått Värde år 

X 
Källa Agenda 

2030 ? 
Värde 2022 Värde 

delår  

Årets resultat av skatteintäkter och 

generella statsbidrag 
  Ådata Nej  Minst 2%  

2,3% 

Kommunens soliditet   Ådata Nej Minst 60%  

53,3% 

Kommunens investeringsram motsvaras 

av avskrivningskostnaderna. 
  Ådata Nej  0 i skillnad mellan 

investeringsram och 

avskrivningskostnaderna 

 

Utrymme för större investeringar kan till 

viss del göras men då bör avsättning ske 

åren innan med minst 50 % av total 

investeringskostnad. 

  Ådata Nej Minst 50 %  

Nettokostnaderna för verksamheterna 

ska inte överstiga 4 % jämfört med 

föregående år 

  Ådata Nej Mindre än 4 %  

-0,3% 

Demografisk försörjningskvot 0,91 totalt 

(2018) 

0,95 

kvinnor 

0,88 män 

Kolada (SCB) Ja Max 0,9 0,94  

År 2019 

Tillgång till bredband om minst 100 

Mbit/s, andel (%) 
68,3 % 

(2018) 
Kolada (Post- 

och 

telestyrelsen) 

Ja  Minst 70% 74%  

År 2019 

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 190 % 

(2017) 
Kolada (Avfall 

Sverige) 
Ja Mer än 200 kg/person 190  

År 2018 
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KS och dess utskott och förvaltning ska därför 2020 fokusera extra på att: 

Jobba aktivt för att minska identifierade överkostnader i verksamheterna 
 

Måluppfyllelse: Arbetet pågår, planer för strategisk utveckling tas fram inom utskotten 

Brett implementera digitala lösningar med tillhörande arbetsformer som visat på 
verksamhetseffektivitet och kvalitet. 
 

Måluppfyllelse: En översyn av de digitala system som används har påbörjats inom 
samhällsbyggnadssektorn och kommer att fortsätta under nästkommande år i syfte att 
effektivisera arbetet och öka servicegraden. Även övriga sektorer arbetar löpande med frågan 

Nå en inflyttning om minst 100 personer sker genom inom regional, nationell och internationellt 
inflöde. 
 

Måluppfyllelse: Under de första sju månaderna har kommunens befolkning ökat med 20 invånare 
till 6 767 invånare. Den 31 december 2019 hade Robertsfors Kommun 6 747 invånare. Den ökade 
befolkningen beror på ett positivt flyttningsnetto 
 

Genomföra redan beslutade bredbandsprojekt i enlighet med fattade beslut och prioriteringar. 
 

Måluppfyllelse: Alla bredbandsprojekt går enligt tidsplan och besluten kommer uppnås 
 

Att införa tvåkärlslösning för separat insamling av matavfall i kommunen i samarbete med 
kommunerna i Umeåregionen. 
 

Måluppfyllelse: Från 2020-03-01 infördes obligatorisk utsortering av matavfall. Från augusti 2019 
– juni 2020 har det pågått ett intensivt arbete med planering, information, utställning av 
kärl/återtag av kärl, distribuerat matavfallskorgar/påsar till flerfamiljshus och verksamheter. 
Miljökontoret hanterade kompostanmälningar 75 stycken hösten 2019 och 382 stycken våren 
2020. De första 75 ansökningarna kunde vi avbeställa utställning av kärl, övriga har vår egen 
personal hanterat samtidigt som de ställt ut 265  matavfallskärl. De har också packat och 
distribuerat matavfallskorgar/påsar till flerfamiljshus och verksamheter. 

Att genom Bruksam få ner mängden avfall genom åtgärder för att återvinna och återanvända. 
 

Måluppfyllelse: Arbetet pågår 
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Samexistens med och respekt för natur och kultur 

Mått Värde år X Källa Agenda 

2030 ? 

Värde 

2022 

Värde 

delår  

Bostäder som planlagts under två senaste 

åren, antal/1000 inv 
7,1 (2017) Kolada (SKL + 

SCB) 
Nej Minst 8 7,1 2019 

Nöjd Region-Index – Bostäder 50 på index totalt 

(2018) 

48 på index kvinnor 

52 på index män 

Kolada (SCB) Nej Mer än 

50 
50 2019 

KS och dess utskott och förvaltning ska därför 2020 fokusera extra på att: 

Tillskapande av lägenheter i Bygdeå samt fortsätta arbetet med tillskapande av fler tillgängliga 
villatomter i kommunen för att nå målet i Bostadsförsörjningsstrategi. 
 

Måluppfyllelse: Arbetet pågår och anbudshandlingar beräknas skickas ut till intressenter i oktober  

I samarbete och utifrån KFs beslut se över möjlighet med klimatbudget. 
 
Måluppfyllelse: Arbetet har inte påbörjats 

Ta fram en Besöksnäringsstrategi för kommunen.  
 
Måluppfyllelse: Arbetet pågår 

Lokalt implementera Landsbygdsutvecklingsstrategi i Umeåregionen. 
 

Måluppfyllelse: Arbetet pågår. Landsbygdsstrategin kommer att tas av Umeåregionens regionråd 

hösten 2020 och sedan användas om ett underlag i kommande leaderstrategi för den nya perioden 

 

Delta aktivt i Norrbotniabaneplaneringen och ta fram underlag för inriktningsbeslut gällande 
resecentrum och tillhörande område. 
 

Måluppfyllelse: Arbetet pågår och genomförandeavtal upprättas under hösten 2020 

 

5.0 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som 

verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och 

effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade 

normer. 

Utifrån de mål och uppdrag som KS, utskott och förvaltning ska fokusera på 2020 bedöms 

arbetet ligga i fas. En del mål kommer inte att kunna uppnås under året som t ex se över 

möjligheten till klimatbudgetering då ingen ansvarig har utsetts för detta.  
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Pågående pandemi gör även att antalet företagsbesök 2020 kommer att bli mindre än 

målsättningen.  

Då det är nya medarbetare och chefer på flera platser i förvaltningen kommer troligen en del 

av det pågående arbetet med t ex digitala utvecklingsplaner få färdigställas under 2021. 

Arbetet med att minska överkostnader i förvaltningen pågår utifrån en strategisk nivå och 

förslag till besluts lyfts löpande till utskott och KS.  

Arbetet med Norrbotniabanan pågår och ett genomförandeavtal ska skrivas med 

trafikverket. En del av punkterna kommer att omfattas av så kallade separatavtal där man 

klargör ansvar och finansiering gällande detaljer som t ex gällande Golfbanan och 

bullerskydd. Arbetet med Norrbotniabanan kommer att kräva stora personella resurser 

redan under 2021 för att påbörja arbeten med strukturplaner, detaljplaner, samråd, 

koordinering med mera. I dagsläget har inte förvaltningen dessa resurser eller kompetenser 

utan måste söka externfinansiering via exempelvis projekt vilket är en riskfaktor. 

Det prognostiserade resultatet på 10 701 tkr gör att Kommunfullmäktiges ekonomiska mål 

för 2020 att årets resultat ska vara två procent av skatt och generella statsbidrag 

prognostiseras uppfyllas. I resultatet ingår de extra medel staten beslutat samt medel de 

tillskjutit med anledning av bland annat minskade skatteintäkter med anledning av 

pandemin. Prognosen för verksamheterna är försiktig eftersom man i sektorerna inte tagit 

höjd för de medel som ska ansökas för de extra kostnader man haft i samband med 

Coronapandemin. Förutom att soliditeten uppgår till 53 % i jämförelse med målet på 60 % så 

bedöms alla övriga ekonomiska mål uppfyllas. Inför 2020 prognostiserades ökade 

avskrivningskostnader och därför fattade man beslut om en investeringsram på mindre än 

avskrivningsutrymmet. Inga större investeringar ligger i investeringsbudgeten för 2020 där 

avsättning krävs för att nå målet. 

Till stor del bedöms de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen kunna uppnås för 

helåret 2020. Det som bör uppmärksammas är att prognosen för skatteintäkterna är väldigt 

osäker med anledning av det läge med pandemi som vi är inne i. Vid en sammanvägning av 

de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen bedöms att man för helåret 2020 kan antas 

uppnå god ekonomisk hushållning. Det krävs en stram ekonomisk hållning av skattepengarna 

för verksamheterna och en strävan att använda dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. 

Prognosen för helåret 2020 är ett underskott i verksamheterna på 9,6 miljoner, vilket gör att 

stora åtgärder krävs för att nå en budget i balans. 
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6.0 Resultat och ekonomisk ställning 
 

Jämförelse med föregående år 

RESULTATRÄKNING Not Koncernen   Kommunen 

    Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug 

Tkr   2020 2019 2020 2019 

Verksamhetens intäkter 1 91 667 75 373 64 649 67 431 

Jämförelsestörande post 
 

1 194 0 1 194 0 

Verksamhetens kostnader 2 -358 657 -344 857 -336 481 -339 611 

Avskrivningar 3 -13 544 -13 179 -12 361 -11 844 

Verksamhetens nettokostnader 
 

-279 340 -282 663 -282 999 -284 024 

Skatteintäkter 4 207 923 206 924 207 923 206 924 

Generella statsbidrag o utjämning 5 98 013 88 941 98 013 88 941 

Finansiella intäkter 
 

184 232 184 232 

Finansiella kostnader 
 

-293 -96 -155 -52 
Resultat före extraordinära 
poster 

 
26 487 13 338 22 966 12 021 

Extraordinära intäkter 
    

  

Extraordinära kostnader 
    

  

Periodens resultat   26 487 13 338 22 966 12 021 

 

Resultatet efter 8 månader är bra, men en stor del av resultatet beror på att 

semesterlöneskuld och okompenserad tid bokförs i augusti. Bokföringsmässigt har 

kommunen en fordran till de anställda, vilket gör att resultatet påverkas positivt. I 

prognosen tas hänsyn till detta, vilket gör att det blir en stor svängning mellan resultat efter 

8 månader och prognosen för helår.  

Periodens resultat för koncernen är 26 487 tkr. I förhållande till resultatet föregående år är 

det en förbättring med 13 149 tkr. Av periodens resultat hänförs 22 966 tkr till Robertsfors 

Kommunen och 3 521 tkr till Robertsfors Bostäder. 

Periodens resultat för kommunen har förbättrats i jämförelse med 2019. Årets förändring av 

intjänad semesterlön och okompenserad övertid belastar den period då fordran uppstår, 

dvs. intjänad semester och övertid januari-augusti bokas upp i delårsbokslutet 2020. 

Förändringen av skulden/fordran har ej fördelats över alla verksamheter utan har 

tillgodogjorts kommunstyrelsen i sin helhet. 

Verksamhetens intäkter för kommunens del är ungefär i nivå med samma period 2019. För 

kommunens del finns en jämförelsestörande post i form av intäkt från försäljning av 

fastighet. För koncernensdel har intäkterna ökat väsentligt, vilket förklaras av att Robertsfors 

Bostäder haft intäkter från SBO med anledning av byggnation i Ånäset. I motsvarande 

omfattning har kostnader med anledning av byggnationen påverkat koncernens kostnader.  

Verksamhetens kostnader för kommunen är 3 130 tkr lägre än föregående år. 

Personalkostnaderna är i stort sett de samma som för 2019. Kostnaderna har minskat på 

grund av återhållsamhet i verksamheterna där fastighetskostnader och entreprenader, 

bränsle, energi och vatten samt lämnade bidrag har minskat i större utsträckning.  
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Kostnaderna för avskrivningar ökar i takt med att man ökat investeringsvolymen kraftigt de 

senaste åren. Ökningen är 517 tkr jämfört med samma period för 2019. Prognosen framöver 

är att avskrivningskostnaderna kommer att öka ytterligare med anledning av ett antal större 

projekt färdigställts och avskrivningskostnaderna aktiveras. 

Skatteintäkter, generella statsbidrag o utjämning är 10 071 tkr högre än motsvarande period 

2019. Skatteintäkterna är 999 tkr högre och statsbidrag o utjämning är 9 072 tkr högre.  Med 

anledning av Coronapandemin och satsningar på välfärden har staten fattat beslut om 

väsentligt högre statsbidrag under innevarande år för att dämpa konsekvenserna av 

pandemin.  

Jämförelse av nettokostnader  

Nedanstående tabell visar nettokostnaden för de senaste tre åren.  

 Jan-aug 2018 Jan-aug 2019 Jan-aug 2020 

Nettokostnad 277 556 284 024 282 999 

Förändring % 4,8 % 2,3 % - 0,4% 
 

Nettokostnaderna ökar varje år mellan 3-5%. För 2020 ser vi en minskning av 

nettokostnaderna jämfört med samma period 2019. Detta beror bland annat på de åtgärder 

som görs i verksamheterna för en budget i balans, att några stora fackförbund inte har 

förhandlat lönerna ännu samt att man har sålt en fastighet som påverkar intäkterna.  

Upplysningar om pensionsförpliktelser och pensionsmedel 

Den individuella delen enligt pensionsavtalet KAP-KL 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 har under 2013 försäkrat bort en del av 
förpliktelsen motsvarande 5 059 tkr inklusive löneskatt. Övrig förpliktelse är återlånad i den 
kommunala verksamheten.  

Från den 1 januari 2006 gäller pensionsavtalet KAP-KL. Pensionsförpliktelser som inte tagits 
upp bland avsättningar (pension intjänad före 1998 och som enligt den blandade modellen 
redovisas som ansvarsförbindelse) uppgår till 164 780 tkr.  

Pensionskostnaderna har beräknats efter den prognos KPA gjort per den 31 augusti 2020. 
 
Kommunfullmäktige antog under hösten 2015 nya bestämmelser om omställningsstöd och 
pension till förtroendevalda  (OPF-KL)  Den skuld som finns med i balansräkningen är från 
bokslutet 2019. Någon ny beräkning för delårsbokslutet 2020 har ej gjorts. 
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Resultatprognos för Robertsfors Kommun 

Prognosen har upprättats då åtta månader förflutit av året.  
 

RESULTATRÄKNING       Avvikelse 

  Bokslut Budget Prognos mot  

  2019 2020 2020 budget 

Tkr      2020 

Verksamhetens intäkter 107 433 72 820 100 958 28 138 

Jämförelsestörande post 0 0 1  194 1 194 

Verksamhetens kostnader -535 542 -495 136 -532 276 -37 140 

Jämförelsestörande poster 0 0 0 0 

Avskrivningar -17 633 -18 500 -19 100 -600 

Verksamhetens nettokostnader -445 742 -440 816 -450 418 -9 602 

Skatteintäkter 311 658 320 116 312 615 -7 501 

Generella statsbidrag o utjämning 133 414 130 702 148 595 17 893 

Finansiella intäkter 262 100 209 109 

Finansiella kostnader -103 -1 600 -300 1 300 

Resultat före extraordinära poster -512 8 502 10 701 2 199 

Extraordinära intäkter 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader 0 0 0 0 

Periodens resultat -512 8 502 10 701 2 199 

 

Resultatet för helåret beräknas till 10 701 tkr. Överskottet prognostiseras tack vare att de 

generalla statsbidragen prognostiseras bli 17 893 tkr högre än budgeterat och att 

skatteintäkterna inte prognostiseras att minska i samma utsträckning. Vi ser en minskning av 

skatteintäkterna med 7 501 tkr vilket inte är i den utsträckning man tidigare prognostiserat. 

SKR poängterar att det i prognoserna fortfarande finns stora osäkerheter och svängningar 

kan komma att ske. Den fortsatta låga räntan gör att de finansiella kostnaderna fotsätter att 

ligga på en låg nivå och ger ett överskott på 1 409 tkr på finansnettot.  

Av de generella statsbidragen är 12 265 tkr statsbidrag som beslutats av regeringen under 

året med anledningen av Coronapandemin och till förstärkningar av välfärden. Regeringen 

har även gått ut och lovat att de ska täcka de extra kostnader som kommunerna haft inom 

vård- och omsorg med anledning av Coronapandemin. Pengarna ska ansökan hos 

Socialstyrelsen, Robertsfors kommun har vid det första ansökningstillfället ansökt om nästan 

700 tkr för merkostnader. Av dessa finns ungefär 70 % med som en intäkt i resultaträkningen 

för perioden.  

Med anledning av Coronapandemin har lönerörelsen skjutits upp och löner inom Kommunal, 

SSR, Vision, DIK och Ledarna ej färdig förhandlade ännu. Parterna står långt ifrån varandra 

och processen förväntas dra ut på tiden.  

I förhållande till budget beräknas resultatet bli 2 199 tkr bättre. Där de generella bidragen 

och ett positivt finansnetto ligger till grund för det positiva resultatet. Verksamheternas 

nettokostnader genererar ett underskott på -8 662 tkr, prognosen för respektive verksamhet 

redovisas i nedanstående tabell. För de gemensamma nämnderna prognostiseras ett 
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underskott på 242 tkr för Överförmyndarverksamheten och ett litet överskott på 28 tkr för 

PA-nämnden med anledning av den restlista som Visma inte slutfört ännu. För övriga 

nämnder är prognosen att de håller budget. För Kommunfullmäktige och demokrati-

beredning prognostiseras ett underskott på 126 tkr. Kostnaderna för avskrivningar 

prognostiseras överstiga det budgeterade utrymmet med 600 tkr. Totalt sett prognostiseras 

verksamheternas nettokostnader ett underskott på – 9 602 tkr i jämförelse med budget.  

Prognostiserade budgetavvikelse för kommunstyrelsens verksamheter 

  BUDGET PROGNOS PROGNOS 

KOMMUNSTYRELSENS BUDGET 2020  
AVVIKELSE  

EK 1 
AVVIKELSE 

DELÅRSB 

POLITISK VERKSAMHET 3 049 -500 -442 

KOMMUNLEDNING MM 19 783 -1550 -1658 

KOLLEKTIVTRAFIK 6 347 100 269 

BREDBAND -96 0 0 

ARBETSMARKNAD, TILLVÄXT 1 902 0 -250 

KULTUR, HÄLSA, IDEELL 12 979 0 -250 

NÄRINGSLIV, TURISM 2 510 0 500 

FÖRSKOLA 42 690 77 194 

GRUNDSKOLA 88 807 -1 001 -158 

LÄRCENTRUM 6 915 847 948 

GYMNASIE IKE 28 900 -289 203 

SÄRSKOLA  6 543 -42 -131 

KULTUR INOM BOU 1 703 0 62 

INS FÖR ORDINÄRT BOENDE 41 328 -2 965 -2 700 

INS FÖR SÄRSK BOENDE 83 137 -280 -2 400 

INSATSER-FUNKTIONSHINDR 30 372 -1 825 -1 300 

INSATSER FÖR BARN OCH FAMILJ 16 823 -3 000 -2 350 

INSATSER FLYKT O INVANDRARE 0 0 0 

FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST 2 397 280 706 

TILLSYN MILJÖ O BYGG 3 479 269 527 

FASTIGHET INKL. PARK -21 355 0 -300 

LOKALVÅRD 150 -635 -911 

GATOR 9 284 -16 364 

VA -2 151 233 980 

RENHÅLLNING -784 70 597 

MÅLTIDSVERKSAMHET 13 889 -917 -811 

SHB KONTOR/BILPOOL 2 034 -198 -351 

SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 400 635 -11 342 -8 662 
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Kommunstyrelsens budget är ändrad under året där Kommunfullmäktige har tillskjutit 
ytterligare medel till Kommunstyrelsen för strategiska anställningar 288 tkr och för 
framtagande av detaljplan 200 tkr. För Kommunstyrelsens verksamheter är det främst under 
socialas verksamhetsområde och kommunledning m.m. som det uppvisas stora avvikelser 
mot budget. Verksamheten insatser för ordinärt boende har ökade personalkostnader, med 
anledning av att antalet beviljade timmar har ökat, samt då minskat antal platser för 
kortidsboende ger en ökad volym för hemtjänsten. För insatser för funktionshindrade beror 
de prognostiserade underskottet på att planerade åtgärder för budget i balans inte kunnat 
genomföras enligt plan samt på volymökningar främst gällande korttidsvistelse för barn och 
unga enligt LSS. Gällande insatser för barn och familj har kostnaderna ökat för hem för vård 
och boende.  

Även lokalvård och måltidsverksamheten är verksamheter med stor negativ avvikelse mot 
budget. 

I fastighet inkl. parks verksamhetsrad ingår en försäljningsvinst på 1 194 tkr som en 
jämförelsestörande post.  

7.0  Balanskravsresultat 

Årets resultat prognostiseras till 10 701 tkr och uppfyller därmed kravet om en ekonomi i 
balans. Resultatet uppfyller även det ekonomimål som beslutats om ett överskott på 2 
procent av skatter och generella bidrag o utjämning m.m. Sedan bokslutet 2019 kvarstår ett 
tidigare underskott på 596 tkr som måste återställas inom tre år. Om det prognostiserade 
överskottet överensstämmer med utfallet vid årsbokslutet 2020 kommer det tidigare 
underskottet att kunna återställas. 

 

7.1 Resultatutjämningsreserv 

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

8.0 Investeringar 
 

Periodens investeringar har för kommunen uppgått till 27 350 tkr, se tabell nedan 

investeringsförteckning. Den störta investeringen som genomförts är byggnation av nya 

förskolan i Robertsfors där 11 941 tkr hänförs till perioden. Även byggnation av 

ambulansgarage och byggnationer på Bygdeå skola har utförts med investeringsbelopp på 

2 401 tkr respektive 1 626 tkr för perioden. Införandet av matavfallskärl har utförts under 

perioden och medfört investeringskostnad på 1 688 tkr under jan-aug 2020. 
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Några av investeringarna kommer inte att slutföras under året . Ombyggnation av förskolan i 

Ånäset är pausad mot bakgrund av de planer som sociala sektorn har för flytt av 

korttidsverksamheten. Ventilationsaggregat på Edfastgården skulle ha blivit utfört under 

våren 2020 men har på grund av Coronapandemin fått senareläggas. Investering i Kålaboda 

Vattenverk har påbörjats men kommer inte att genomföras under året, utan målsättningen 

är att planering/projektering ska vara klar så genomförandet kan starta tidig vår 2021. 

Investeringen i Ambulansgaraget är en av de investeringar som avviker stort ca 1 300 tkr i 

förhållande till den avsatta budgeten, detta beror på att kostnaderna blev högre än 

budgeterat inom brand, ventilation och mark.  

INVESTERINGSFÖRTECKNING           

                

INVESTERINGSPROJEKT Kalk Redov Redov Prognos Budget  Progn 

Tkr Text total t o m 
jan-
aug 

sept-
dec 

 
budgetavv 

    nettoutgift 2019 2020 2020 2020 2020 

Samhällsbyggnadsutskottet             

00071 Ytskikt o WC Korttids Glä 450 0 0 0 450 450 

00115 Yta/belysn/tak By skola L 1 250 282 1 626 0 968 -658 

00384 Styr- övervakn Fyrklövern 150 0 0 150 150 0 

00512 Jennings omb ventilation 100 0 0 0 100 100 

00582 Energideklaration fastigh 300 0 0 300 300 0 

00621 Tullgården bro och kök 129 0 11 0 129 118 

00741 Inkom vattenledn Dj skola 350 0 0 0 350 350 

00841 Takbyte C-hus restaurang 500 53 278 0 447 169 

0087 Förskola Apotekaren omb 8 000 1 857 547 153 6 143 5 443 

00943 Ventaggregat Edfg Skogsst 1 400 86 0 0 1 314 1 314 

00945 Takbyte Edfastgården hus C 700 0 0 0 700 700 

010891 MSB åtgärder 2019 0 31 127 0 0 -127 

01030 Sprinklers sjukhem ånäset 800 0 0 0 800 800 

01062 Fsk R-fors avsättn nybygg 46 800 34 203 11 941 0 11 596 -345 

010621 Inventarier nya förskolan 1 000 0 436 564 1 000 0 

1135 Utr. lång och hållbar VA 300 0 262 70 300 -32 

22361 2 st bilar bilpool 400 0 226 0 400 174 

01093 Måla fasad Folktandvården 200 0 0 0 200 200 

01094 Omb rec. m.m. Hälsocentral 680 0 685 65 680 -70 

01095 Fastigheter Bruksområdet 250 0 0 0 250 250 

01624 Ambulansgarage 1 100 0 2 401 0 1 100 -1 301 

10321 Ny vägbelysning i Estersmark  1 100 0 14 1 086 1 100 0 

11311 Styrning Sikeå pumpstation 100 0 0 100 100 0 

11341 Vattentorn Djäkneboda 200 0 173 27 200 0 

1212 Låssystem avlopp 300 147 0 50 50 0 

13801 Ö-kl avloppsreningsverk 1 322 196 0 0 804 804 

1434 Kålaboda vattenverk 2 322 140 48 0 2 182 2 134 

1481 Mätare läckagedetektion 650 148 675 280 485 -470 

15611 Rensgaller Robertsfors ARV 1 050 0 0 0 1 050 1 050 
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1661 Åkullsjöns vattenverk 100 0 0 100 100 0 

1662 Inhängnader vattenverk 250 0 0 250 250 0 

1721 Övervakning vattenverk 300 114 75 111 186 0 

1722 Brandlarm vv Klintheden 700 0 0 700 700 0 

173 Övervakn etapp 2 avloppsv 250 148 0 101 101 0 

181 Kulvertera Klockarbäcken 500 224 41 235 276 0 

2545 Matavfallskärl 2 250 356 1 688 0 1 894 206 

26083 Entrémattor fastigheter 445 0 0 50 50 0 

2904 Anläggarbussar 2018 800 0 823 0 800 -23 

Summa samhällsbyggnadsutskottet 77 498 37 985 22 077 4 392 37 705 11 236 

  
      

  

Kommunstyrelsen 
      

  

18812 Bredband lst 1 2015-2016 0 0 73 0 0 -73 

18821 Bredband Lst 2 2016 0 0 -55 0 0 55 

18822 Bredband Lst 2 2016 del 2 0 0 94 0 0 -94 

1886 Bredband 2020 4000 0 707 3293 4000 0 

18841 Robertsfors 2018 Lst 3 0 0 2480 0 0 -2480 

24031 Fullmäktigesal utrustning 60 0 6 54 60 0 

24786 Programlicenser 2020 300 0 264 36 300 0 

24789 
Uppgradering WIFI 
lösning 120 0 0 120 120 0 

Summa 
kommunstyrelsen 

 

4480 0 3569 3383 4480 -2592 

Tillväxtutskottet 
     

  

25702 Off rummet, Killingsand 30 20 3 7 10 0 

25703 Off rummet, Quickstop 20 11 9 0 9 0 

25708 Off rum Skidspår Stantors 27 0 0 27 27 0 

25709 
Off Hamn/kulturrum 
Ratan 110 21 48 41 89 0 

25711 Off rum Fröbäckenrundan 20 14 9 0 6 -3 

25712 Robertsfors AS Sweden 60 0 0 60 60 0 

25713 Lampor elljusspår/Skjutba 65 8 52 5 57 0 

25714 
Off rum Killing 
Strandstuga 45 0 1 44 45 0 

25715 Rickleå broar,vindskydd 62 0 0 62 62 0 

25716 Off barkning elljusspår 25 0 0 25 25 0 

25717 Off hockeyplan Åkullsjön 17 5 0 12 12 0 

25718 Off rum  grilldammen 10 0 0 10 10 0 

26201 Digital lösning reception 45 20 3 19 25 3 

26202 
Lokaler UG målning, 
belysning 50 29 18 3 21 0 

262021 Inventarier lokaler UG 50 22 21 7 28 0 

26203 Låsssystem tillväxt 25 2 9 14 23 0 

26204 Sporthall ny klocka m.m. 30 8 0 22 22 0 

Summa tillväxtutskottet  
 

691 160 173 358 531 0 
Barn och 
utbildningsutskottet 

      
  

25176 Inventarier Apotekaren 300 23 0 0 254 254 
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25995 Ett-till-ett sats 900 0 674 226 900 0 

2666 Sittmöbler Tu grundsär 50 0 62 0 50 -12 

2704 Ljudabsorberande bord 30 0 16 14 30 0 

25152 
Lokalanpa NPF Jennings 
F-3 20 0 9 11 20 0 

26422 Utemiljö Åkullsjön 115 0 65 50 115 0 

2696 Förskolan södra utemiljö 70 0 0 70 70 0 

2695 Förskola norra inv/lekmtr 30 0 0 30 30 0 

Summa barn och utbildning 1 515 23 826 401 1 469 242 

Sociala utskottet 
     

  

245922 Klumpanslag sociala 200 0 0 200 200 0 

24593 
Lövlunden digi 
larmsystem 250 43 87 113 200 0 

245931 Dig trygghetslarm verksys 800 314 378 108 486 0 

245932 Wifi äldreomsorgen 350 341 66 0 0 -66 

245933 Väfärdsteknik Videokonf 160 118 0 42 42 0 

245934 
Verksamhetssystem 
sociala 2 000 0 0 2 000 2 000 0 

245951 Personalplaneringssystem 500 0 174 326 500 0 
Summa sociala 
utskottet 

 
4 060 816 705 2 589 3 228 -66 

Totalsumma   88 244 38 984 27 350 11 123 47 413 8 820 

 

9.0 Väsentliga personalförhållanden 
 
Den kommunala verksamheten är personalintensiv och den största delen av kommunens 
kostnader är direkta personalkostnader. Därför är kompetensförsörjning, våra medarbetare 
och kommunens arbete med personalfrågor framgångsfaktorer för att nå välfärdsleverans, 
måluppfyllelse och kvalitet. 
 
Förväntningar från våra invånare på den kommunala verksamheten ökar snabbt. Inte minst 
upplever vi en ökad förväntan på tillgänglighet större delar av dygnet och årets alla dagar. 
Något som är svårt att möta i en liten kommun med begränsade personalresurser. 
 
Allt fler invånare uttrycker även ett allt större personligt ansvarstagande från enskilda 
anställda. Inte minst uttrycks det allt oftare att medborgare vid myndighetsbeslut 
ifrågasätter tjänstepersonen som fattat beslutet på delegation, eller agerat i sin yrkesroll, 
istället för att ifrågasätta beslutet eller regelverket. Detta skapar en ny arbetsmiljö för våra 
anställda som dessutom på en mindre ort är mer synliga och tillgängliga även utanför 
arbetstid. 
 
Förväntningar ökar även tydligt på högre grad av individanpassade lösningar och undantag 
för invånare, vilket i sig kräver stora resurser för utredning och säkerställande av likvärdighet 
och rättssäkerhet. 
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Förväntan om tekniska och digitala lösningar och individuellt stöd ökar också med en allt 
mer differentierad verksamhet till följd med behov av nya kunskaper och anställningar för 
tex ökad handläggning, systemdrift mm. 
 
Ofta utgör de förändrade förväntningarna ett stort tryck som inte alltid följs åt av politiskt 
fattade prioriteringsbeslut lokalt. Det skapar ett gap mellan upplevda förväntningar och 
faktiska verksamhetsmål och uppdrag uttryckta av arbetsgivaren genom beslut. 
Sammantaget ger detta andra krav och belastning på våra medarbetare, deras 
arbetsbelastning och arbetsmiljö. En utmaning som vi som arbetsgivare måste möta 
tillsammans med våra medarbetare och i facklig samverkan. 
 

9.1 ANTAL MEDARBETARE OCH ANSTÄLLNINGSFORMER 

9.1.2 Kommunen som arbetsgivare 

 
Antal anställda (2019 år siffror inom parentes). 
Inga anställda finns inom koncernens stiftelser 
 
Antalet tillsvidareanställda per den 31 augusti 2020 är 640 (639). Av dessa är 80% (81%) 
kvinnor. Antalet visstidsanställda är 123 (79). 67% (73%) av de visstidsanställda är kvinnor.  
 
Antal anställda efter åldersintervall. 
Flest anställda (50% av tot) finns i ålderskategorierna 40-59 år . Bland de visstidsanställda är 
de flesta (30%) i åldersgruppen 30-39 år. Medelåldern i kommunen är 44,79 (45,87) år. 
 
 
Tabell: Medelålder per anställningsform och kön 

 
 
Genomsnittsålder. 
Tillsvidareanställda arbetstagare har en genomsnittsålder av 46,08 (46,77) år och 
visstidsanställda 38,55 (38,6) år.  
Tillsvidareanställda kvinnor har en genomsnittsålder av 46,92 (47,44) år och 
tillsvidareanställda män 42,74 (43,86) år.  
Visstidsanställda kvinnor har en genomsnittsålder av 39,06 (38,7) och visstidsanställda män 
37,54 (38,5) år. 

 
Tabell: Anställda per sysselsättningsgrad och kön 
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Sysselsättningsgrad 
Bland tillsvidareanställda arbetstagare arbetar 69 (68) % av kvinnorna heltid och 83 (84)% av 
männen heltid dvs 100%.  Gällande deltid arbetar 20 (21) % av kvinnorna och 11 (8) % av 
männen mellan 75 – 99 % av heltid. Glädjande nog kan vi på totalen se en förflyttning mot 
högre sysselsättningsgrad. 
47 

9.1.3 Sjukfrånvaro (Exkl. sjukersättning) 

 
Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,1% (6,1 %) . Kvinnorna har en sjukfrånvaro på 7,8 % 
(6,8 %) och männen 4,5 % (4,2%). Sjukfrånvaron uppfyller inte kommunens mål men utifrån 
ett världsomläge med pandemi ser vi att sjukfrånvaron inte är alarmerande för de första tre 
kvartalen. 
 
Avtalet med Robertsforshälsan fortlöper men kommunledningen ser över villkoren och 
samtal förs om upplägget då det jämförelsevis upplevs som ett kostsamt arrangemang om 
än lokalt tillgängligt.  
  

Tabell: Sjukfrånvaro per åldersgrupp  

 
 
 
Tabell: Sjukfrånvaro per kön 

 
 
Samlad analys och åtgärder 
2020 har varit ett i särklass annorlunda år med en pandemi som satt avtryck på all 
verksamhet och skapat en osäkerhet i en situation vi aldrig varit i. Verksamheterna har 
arbetat målmedvetet med att kvalitetssäkra uppdragsutövningar, säkerställa 
bemanningsnivåer, hantera sjukfrånvaro utifrån ett smittspridningsperspektiv samt hantera 
de utökade kostnader som hanteringen av Covid-19 initialt medförde innan beslut om 
ersättningsnivåer togs.   
 
Vi ser en något ökad sjukfrånvaro men den är inte alarmerande hög och ligger ändå något 
under 2018 års nivåer. Det är svårt att dra några slutsatser för sjukfrånvaro i och med att 
läget är vad det är. Västerbotten har varit väl förskonat från pandemin även om Robertsfors 
Kommun drabbades hårt utifrån ett Västerbottensmått mätt. Ändå har inte sjukfrånvaron 
ökat alarmerande men om det skulle inneburit att vi utan pandemi kanske återigen minskat 
går inte att uttala sig om.  
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Trots pandemi lyckades vi genomföra och bevilja en hållbar semesterplanering. Ett visst 
överintag av semestervikarier gjordes inom sociala sektorn för att lösa sommaren.   Alla 
medarbetare som sökt semester har kunnat ta semester och vi har inte behövt aktivera 
några krisplaner.  
 
Under 2020 fick kommunstyrelsen förvaltning ett tillskott i form av en arbetsmiljöstrateg för 
att driva ytterligare projekt samt jobba ännu mer fokuserat på arbetsmiljöfrågor samt stötta 
chefer i systematisk arbetsmiljö och rehab. RUSA-projektet avslutades och tyvärr fick vi 
avslag på den ansökan vi gjort om EU medel för att driva RUSA projektet vidare i annan form.  
 
Kommunstyrelsen fattade under 2019 beslut om att all företagshälsovård skulle köpas 
genom föreningen Robertsforshälsan. Det är av stor vikt att kommunen som arbetsgivare 
kan bistå med en företagshälsovård med rätt kompetenser så att den kan nyttjas på rätt sätt 
som stöd för individen och verksamheten. Ingen har hindrats stöd av företagshälsovård men 
ett förhållningssätt har förändrat chefer och verksamhets köpmönster av tjänster. 
 
I kommunens förvaltning pågår en fortsatt tydlig generationsväxling. Under året har 
medelåldern på de anställda gått från 45,9 år till 44,9 år. Det är ett resultat av att kommunen 
under många år haft en låg personalomsättning och att en andel nu går i pension. 
Kombinationen av faktorer gör att flera av våra verksamheter har låg vana av 
personalomsättning och introduktion av nya medarbetare. Det finns oro i verksamheterna 
inför att få nya kollegor men även för att vissa ersättningsrekryteringar inte kan genomföras 
i enlighet med förväntningar, till följd av att personer med begränsade kunskaper och/eller 
erfarenhet söker tjänsterna. Detta påverkar även arbetsmiljön inom arbetsgrupper på flera 
sätt.  
 

10.0 Förväntad utveckling 
 

Vi har det senaste månaderna varit inne i ett helt unikt läge med en dramatisk utveckling. 

Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad konjunktur med en 

minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i skatteunderlaget. Men ingen hade 

nog kunnat förutspå den situation vi nu befinner oss i. Trots att det nu gått en tid sedan 

Coronapandemin slog till så är osäkerheterna fortfarande väldigt stora. Det har tillskjutits 

väldigt mycket statsbidrag till kommuner med anledning av Coronapandemin och för att 

stärka välfärden. Skatteintäkterna har minskat men inte i den utsträckning vi först kunnat 

tro. Utfallet av skatteintäkterna har vi inte i dagsläget och osäkerhetsfaktorerna är många, så 

det kan komma att bli stora svängningar av skatteintäkterna framöver.  

Trots de stora osäkerheterna som råder krävs långsiktig planering för att kunna skapa 

ekonomiska förutsättningar för att kunna bedriva god och effektiv verksamhet som skapar 

utrymmer för tillväxt och möjlighet till investeringar. Det finns ett väldigt stort 

investeringsbehov i kommunen vilket medför ökade avskrivningskostnader framöver. För att 

ha utrymme för att genomföra stora investeringar behöver verksamheterna ställa om och 

effektivisera sina verksamheter för att kunna finansiera ökade kostnaderna för 

avskrivningarna.  
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Verksamheterna behöver även ställa om för att vi ska kunna skapa förutsättningar för att 

tillvarata de möjligheter som ges inom de närmaste åren med breddning av E4an och 

byggnation av Norrbottniabanan. Det krävs mycket planering och resurser för att kunna dra 

nytta av dessa byggnationer och göra kloka prioriteringar inom den närmaste tiden.  

Robertsfors kommun står inför bildande av ett driftsbolag för att säkerställa en 

stiftelseförvaltning i linje med lagstiftning och stadgar, samt att få till en god drift och skötsel 

av kommunens fastigheter. Arbetet med framtagande av bolagsordning är påbörjat men det 

är mycket arbete och planering kvar innan verksamhet kan börja bedrivas i bolaget. 

Robertsfors kommun har under de första sju månaderna haft en positiv 

befolkningsutveckling tack vare ett positivt flyttningsnetto. Bostadsbyggande på efterfrågade 

platser i kommunen måste vara i fokus för att kunna skapa ytterligare möjligheter för 

inflyttning och en växande befolkning, samtidigt som rätt investeringar måste göras för att 

möjliggöra detta. Att fortsatt uppmuntra och möjliggöra för privata investerar i bostäder är 

avgörande. Den kommunala ekonomin inklusive bostadsstiftelsen har små ekonomiska 

förutsättningar att låsa resurser till nyproduktion av bostäder. Kommunens 

investeringsutrymme kommer att belastas hårt de kommande åren för investeringar i bland 

annat befintliga byggnader och infrastruktur.  

För att klara de kommande utmaningarna vi står inför och med anledning av stora 

investeringsbehov, demografin, vikande konjunktur och återhämtning från krisen kommer 

omfattande åtgårder att bli nödvändiga för att nå en budget i balans och kunna fortsätta 

bedriva god verksamhet som är framåtsyftande och tillvara tar de möjligheter som nu ges.  

11.0  Ekonomiska sammanställningar 

 

11.1 Resultaträkning 

RESULTATRÄKNING Not Koncernen   Kommunen 

    Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug 

Tkr   2020 2019 2020 2019 

Verksamhetens intäkter 1 91 667 75 373 64 649 67 431 

Jämförelsestörande post 
 

1 194 0 1 194 0 

Verksamhetens kostnader 2 -358 657 -344 857 -336 481 -339 611 

Avskrivningar 3 -13 544 -13 179 -12 361 -11 844 

Verksamhetens nettokostnader 
 

-279 340 -282 663 -282 999 -284 024 

Skatteintäkter 4 207 923 206 924 207 923 206 924 

Generella statsbidrag o utjämning 5 98 013 88 941 98 013 88 941 

Finansiella intäkter 
 

184 232 184 232 

Finansiella kostnader 
 

-293 -96 -155 -52 
Resultat före extraordinära 
poster 

 
26 487 13 338 22 966 12 021 

Extraordinära intäkter 
     Extraordinära kostnader 
     Periodens resultat   26 487 13 338 22 966 12 021 
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11.2 Kassaflödesanalys 

KASSAFLÖDESANALYS Not Koncernen   Kommunen 

    Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug 

    20200831 20190831 20200831 20190831 

Tkr           

Den löpande verksamheten 
    

  

Årets resultat 
 

23 329 13 341 21 772 12 021 

Justering för av- och nedskrivningar 
 

13 544 13 179 12 361 11 844 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -6 741 7 739 -4 627 10 702 

Ökning/minskning förråd 
 

0 0 0 0 
Ökning/minskning kortfristiga 
skulder 

 
14 728 -17 772 13 824 -10 717 

  
    

  

Kassaflöde från den löpande  
 

44 860 16 487 43 330 23 850 

verksamheten 
    

  

  
    

  

Investeringsverksamheten 
    

  

Investering i materiella anläggntillg 
 

-28 389 -33 151 -27 276 -33 151 

Försäljning av materiella anläggntillg 
 

3 709 0 1 730 0 

Kassaflöde från investerings- 
    

  

verksamheten 
 

-24 680 -33 151 -25 546 -33 151 

  
    

  

Finansieringsverksamheten 
    

  

Nyupptagna lån 
 

25 000 15 000 20 000 15 000 

Amortering av skuld 
  

0 0 0 

Ökning av avsättning  
 

2 110 -307 2 110 -307 
Kassaflöde från 
finansieringsverks 

 
27 110 14 693 22 110 14 693 

  
    

  

Årets kassaflöde 
 

47 290 -1 971 39 894 5 392 

Likvida medel vid årets  början 
 

20 236 42 982 16 137 27 500 

  
    

  

Likvida medel vid årets slut   67 526 41 011 56 030 32 892 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DELÅRSBOKSLUT JAN-AUG 2020  

 

33 

11.3 Balansräkning 

BALANSRÄKNING   Koncernen Kommunen   

Tkr Not 20200831 20190831 20200831 20190831 20191231 

TILLGÅNGAR 
     

  

A. Anläggningstillgångar 
     

  

I Immateriella anläggningstillgångar 
 

1 270 1 520 1 270 1 520 1 405 

II Materiella anläggningstillgångar 
     

  
1. Mark, byggnader o tekniska 
anläggningar 6 337 947 300 852 277 488 245 855 263 577 

2. Maskiner och inventarier 7 27 917 26 416 27 917 26 416 27 317 

3. Finansiella anläggningstillgångar 8 7 682 7 872 6 376 6 376 6 376 
III Övriga materiella 
anläggningstillgångar 

 
0 

 
0 0 0 

Summa anläggningstillgångar 
 

374 816 336 660 313 051 280 167 298 675 

B. Omsättningstillgångar 
     

  

I Förråd m m 
 

1 449 1 427 1 350 1 329 1 350 

II Fordringar 9 45 665 31 763 42 655 28 382 38 028 

III Kortfristiga placeringar 
 

0 0 0 0 0 

IV Kassa och bank 10 67 526 41 011 56 030 32 892 16 137 

Summa omsättningstillgångar 
 

114 640 74 201 100 035 62 603 55 515 

SUMMA TILLGÅNGAR 
 

489 456 410 861 413 086 342 770 354 190 

  
     

  
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
OCH 

     
  

SKULDER 
     

  

A. Eget kapital 11 229 136 216 573 220 300 209 866 197 334 

därav periodens resultat 
 

26 487 13 341 22 966 12 021 -512 

B. Avsättningar 
     

  
I Avsättningar för pensioner och 
liknande 

     
  

förpliktelser 12 11 516 4 213 11 516 4 213 9 409 

II Andra avsättningar 
 

0 0 0 0 0 

Summa avsättningar 
 

11 516 4 213 11 516 4 213 9 409 

C. Skulder 
     

  

I Långfristiga skulder 13 137 450 104 608 75 714 47 872 53 661 

II Kortfristiga skulder 14 111 354 85 467 105 556 80 819 93 786 

Summa skulder 
 

248 804 190 075 181 270 128 691 147 447 

SUMMA EGET KAPITAL, 
     

  

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 

489 456 410 861 413 086 342 770 354 190 

  
     

  

  
     

  

Panter och ansvarsförbindelser 
     

  
1. Panter och därmed jämförliga 
säkerheter 

 
8 230 8 230 0 0   

2. Ansvarsförbindelser 
     

  
a) pensionsförpliktelser som inte 
tagits upp 

     
  

bland skulderna eller avsättningarna 
 

164 780 173 677 164 780 164 549 165 225 

b) övriga ansvarsförbindelser 
 

67 258 31 638 67 258 56 849 56 822 
c) framtida åtagande återställning 
deponi 

 
0 0 0 0 0 

d) leasingavtal 
 

0 0 0 0 0 

3. Stiftelser med anknuten förvaltning   1 175 1 175 1 175 1 175 1 175 
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11.4 Noter-Tilläggsupplysningar 

      Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen Kommunen 
   Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug 
   2020 2019 2020 2019 
           
 Försäljning, avgifter 32 839 27 576 32 839 29 705 
 Hyror 15 843 17 612 7 988 7 975 
 Bidrag 23 582 29 607 23 582 29 607 
 Övriga intäkter 20 597 578 1 434 144 
 Summa 92 861 75 373 65 843 67 431 
 

        
     Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen Kommunen 

   Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug 
   2020 2019 2020 2019 
           
 Personalkostnader -236 159 -235 809 -236 159 -235 809 
 Övriga kostnader -122 498 -109 048 -100 322 -103 802 
 Summa -358 657 -344 857 -336 481 -339 611 
 

      Not 3 Avskrivningar Koncernen Kommunen 
   Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug 
   2020 2019 2020 2019 
           
 Immateriella samt byggnader tekn anläggn -8 952 -8 996 -7 795 -7 687 
 Maskiner o inventarier -4 592 -4 183 -4 566 -4 157 
 Summa -13 544 137 450 -12 361 -11 844 
   

     Not 4 Skatteintäkter Koncernen Kommunen 
   Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug 
   2020 2019 2020 2019 
           
 1) Preliminära skatteinbetalningar  211 039 209 608 211 039 209 608 
 2)Prognoserad slutavräkning  0 0 0 0 
 3) Prel avräkning  -3 116 -2 684 -3 116 -2 684 
 Summa 207 923 206 924 207 923 206 924 
 

      

      Not 5 Generella statsbidrag och Koncernen Kommunen 
 kommunal utjämning Jan-aug Jan-aug Jan-aug Jan-aug 
   2020 2019 2020 2019 
           
 Inkomstutjämningsbidrag 60 097 60 460 60 097 60 460 
 Kostnadsutjämningsbidrag 18 155 15 090 18 155 15 090 
 Strukturbidrag 1 720 1 726 1 720 1 726 
 Införandebidrag 0 0 0 0 
 Regleringsavgift 4 609 3 173 4 609 3 173 
 Avgift för LSS-utjämning -4 189 -3 187 -4 189 -3 187 
 Fastighetsavgift 10 334 10 081 10 334 10 081 
 Generellt statsbidrag 7 287 1 598 7 287 1 598 
 

Summa 98 013 88 941 98 013 88 941 
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Not 6 Mark, byggnader och Koncernen Kommunen   

tekniska anläggningar 20200831 20190831 20200831 20190831 20191231 

            

Anskaffningsvärde 702 146 655 878 616 192 576 341 597 778 

Ackumulerade avskrivningar -365 878 -356 501 -338 704 -330 488 -334 202 

Bokfört värde 336 268 299 377 277 488 245 853 263 576 

Tillkommer 
    

  

Mark 1 647 1 420 
  

  

Balanslånepost  32 55 
  

  

Summa 337 947 300 852 
  

263 576 

Avskrivningstider 10-80 år 10-80 år 10-80 år 10-80 år 10-80 år 

Specifikation: 
    

  

Immateriella tillgångar 1 270 1 520 1 270 1 520 1 405 

Markreserv 1 787 1 799 1 787 1 799 1 799 

Mark  1 647 1 420 0 0 0 

Verksamhetsfastigheter 227 996 195 747 169 216 142 724 157 096 

Fastigheter o anl, affärsmässig verksamhet 77 814 71 848 77 814 71 455 74 900 

Publika fastigheter 18 491 19 115 18 491 19 115 18 935 

Fastigheter för annan verksamhet 8 365 8 853 8 365 8 853 8 955 

Övriga fastigheter 1 815 2 015 1 815 1 907 1 891 

Balanslånepost 32 55 0 0 0 

Summa 337 947 300 852 277 488 245 853 263 577 

Avskrivningstider 10-80 år 10-80 år 10-80 år 10-80 år 10-80 år 

* inkl immateriella tillgångar 
     Komponentavskrivning tillämpas för samtliga tillgångar 

   

      Not 7  Maskiner och inventarier Koncernen Kommunen   

  20200831 20190831 20200831 20190831 20191231 

            

Anskaffningsvärde 75 085 67 196 75 085 67 196 69 943 

Ackumulerade avskrivningar -47 168 -40 780 -47 168 -40 780 -42 626 

Bokfört värde 27 917 26 416 27 917 26 416 27 317 

Avskrivingstider 3-10 år 3-10 år 3-10 år 3-10 år 3-10 år 

Linjär avskrivning tillämpas för maskiner o inv 
    

      Not 8 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen   Kommunen     

  20200831 20190831 20200831 20190831 20191231 

Kommentusgruppen AB 2 2 2 2 2 

Kommuninvest i Sverige ekonomisk förening 276 276 276 276 276 

Robertsfors bostadsstiftelse 0 0 526 526 526 

Stiftelsen Sikeå hamn 0 0 10 10 10 

Sinc 96 96 96 96 96 

Pitea kommun, norrbottniabanan 25 25 25 25 25 

Kvarkenvind, 781 master 1 842 2 032 0 0 0 

Långfristig fordran, kommuninvest 5 399 5 399 5 399 5 399 5 399 

Inera 42 42 42 42 42 

Summa 7 682 7 872 6 376 6 376 6 376 
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Not 9 Fordringar 20200831 20190831 20200831 20190831 20191231 

            

Kundfordringar 3 895 5 766 4 501 2 646 5 766 

Fordringar hos staten 2 247 1 326 2 247 1 326 1 326 

Övriga fordringar 39 523 24 671 35 907 24 410 24 671 

Summa 45 665 31 763 42 655 28 382 31 763 

  
     Not 10 Kassa och bank Koncernen   Kommunen     

  20200831 20190831 20200831 20190831 20191231 

Handkassor 14 10 14 10 10 

Plusgirot 0 0 0 0 0 

Banktillgodohavanden 67 512 41 001 56 016 32 882 32 882 

Summa 67 526 41 011 56 030 32 892 32 892 

            

  

     Not 11 Eget Kapital 20200831 20190831 20200831 20190831 20191231 

            

Eget kapital vid årets ingång 202 649 203 232 197 334 197 845 197 846 

Årets resultat 26 487 13 341 22 966 12 021 -512 

Eget kapital  229 136 216 573 220 300 209 866 197 334 

  
    

  

  
    

  

Resultatutjämningsreserv (ingår i eget kapital 
 

20 318 20 318 20 318 

Kf beslut 20131204 § 92 avsätta till RUR           

        Koncernen   Kommunen     

Not 12 Avsättningar till pensioner och           

andra förpliktelser 20200831 20190831 20200831 20190831 20191231 

Specifikation - Avsatt till Pensioner           

Särskild avtals/ålderspension  4 206 1 972 4 206 1 972 2 510 

Förmånsbestämd/kompl pension  0 47 0 47 0 

Summa pensioner 4 206 2 019 4 206 2 019 2 510 

 Löneskatt 1 020 490 1 020 490 609 

Summa avsatt till pensioner 5 226 2 509 5 226 2 509 3 119 

Antal visstidsförordnanden           

Politiker 

    
  

Tjänstemän 

    
  

  

    
  

Avsatt till pensioner 

    
  

  

    
  

Ingående avsättning 3 119 2 815 3 119 2 815 2 216 

Nya/minskade förpliktelser under året 2 107 -306 2 107 -306 903 

  Varav 

    
  

     Nyintjänad pension 

    
  

     Ränte och basbeloppsuppräkning 65 64 65 64 62 

    Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0 0 

Intjänad PA-KL 1 792 123 1 792 123 738 

Pension ÖK SAP 0 -125 0 -125 71 

    Övrig post -5 -253 -5 -253 -4 

Årets utbetalningar -156 -56 -156 -56 -140 

Förändring av löneskatt 411 -60 411 -60 176 

Summa avsatt till pensioner 5 226 2 509 5 226 2 509 3 119 

Aktualiseringsgrad 95% 
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Not 12 Forts Avsättningar pensioner till  Koncernen   Kommunen     

förtroendevalda 20200831 20190831 20200831 20190831 20191231 

Förtroendevalda enligt OPF-KL Uppkommen skuld 49 28 49 28 49 

(inkl löneskatt B 225) 12 3 12 3 12 

Pensionsskuldberäkning för förtroendevalda PBF 2447 1073 2447 1073 2447 

(inklustive löneskatt B225) 594 261 594 261 594 

Visstidspension (B222) 2568 273 2568 273 2568 

(inkl löneskatt B 225) 623 66 623 66 623 

Delsumma 6293 1704 6293 1704 6293 

Summa avsatt till pensioner 11 519 4213 11 519 4213 9 409 

            

      Not 13 Långfristiga skulder 20200831 20190831 20200831 20190831 20191231 

            

Lån i banker och institut 81 736 81 736 25 000 25 000 10 000 

Nya lån 25 000 0 20 000 0 15 000 

Amorteringar 0 0 0 0 0 

Summa 106 736 81 736 45 000 25 000 25 000 

  
    

  

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år 
   

  

Investeringsbidrag 17 602 14 220 17 602 14 220 17 864 

    återstående antal år (vägt snitt) 10 10 10 10 23 

Anslutningsavgifter  306 314 306 314 311 

  återstående antal år (vägt snitt) 20 20 20 20 28 

Anslutningsavgifter bredband 12 806 8 338 12 806 8 338 10 486 

  återstående antal år (vägt snitt) 20 20 20 20 22 

Summa förutbetalda intäkter 30 714 22 872 30 714 22 872 28 661 

Summa totalt 137 450 104 608 75 714 47 872 53 661 

Investeringsbidr och anslutningsavgif periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsv tillg 
har.    

  Koncernen Kommunen   

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 20200831 20190831 20200831 2019   

Genomsnittlig ränta 0,29% 1,00% 0,29% 0,36%   

Lån som förfaller inom           

1 år 61 876 10 000 10 000 10 000   

2-3 år 34 860 71 736 25 000 0   

3-5 år 10 000 0 10 000 15 000   

            

      Not 14 Kortfristiga skulder 20200831 20190831 20200831 20190831 20191231 

            

Leverantörsskulder 16 060 12 797 11 791 11 933 24 635 

Upplupna semesterlöner o sociala avg 26 505 26 623 26 505 26 623 32 143 

Upplupna pensionskostnader o löneskatt 16 873 16 524 16 873 16 524 15 978 

Personalens källskatt 11 404 5 563 11 404 5 563 5 074 

Förutbetalda statsbidrag 12 976 14 856 12 976 14 856 9 719 

Förutbetalda skatteintäkter 12 169 3 100 12 169 3 100 3 330 

Kortfristig del av långfristiga skulder 0 0 0 0 0 

Övriga kortfristiga skulder 15 367 6 004 13 838 2 220 2 907 

Summa 111 354 85 467 105 556 80 819 93 786 
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Not 16  Pensionsförpliktelser som inte tagits Koncernen   Kommunen     

upp bland skulder eller avsättningar 20200831 20190831 20200831 20190831 20191231 

Ingående ansvarsförbindelse 132 967 137 830 132 967 137 830 137 830 

Försäkring IPR 0 0 0 0 0 

Aktualisering 0 0 0 0 0 

Ränteuppräkning 548 632 548 632 838 

Basbeloppsuppräkning 3 304 3 029 3 304 3 029 3 472 

Bromsen 0 0 0 0 0 
Ändring av försäkringstekniska grunder (diskont 
ränta) 0 0 0 0 0 

Övrig post 1 075 -945 1 075 -945 -1 524 

Årets utbetalningar -5 285 -4 891 -5 285 -4 891 -7 649 

Summa pensionsförpliktelser 132 609 135 655 132 609 135 655 132 967 

Löneskatt 32 171 32 910 32 171 32 910 32 258 

Utgående ansvarsförbindelser  164 780 168 565 164 780 168 565 165 225 

  

   

  

 Robertsfors kommun har 4 stycken förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna om pension och 

avgångs- 

 ersättning för förtroendevalda (PBF). De ingår ej i ansvarsförbindelsen.    

 

      Not 17  Nettoinvesteringar Koncernen   Kommunen     

  20200831 20190831 20200831 20190831 20191231 

Robertsfors kommun 27 276 33151 27 276 33151 57 448 

Robertsfors bostadsstiftelse 1 113 0 0 0 13 642 

Stiftelsen Sikeå hamn 0 0 0 0 0 

Summa 28 389 33151 27 276 33151 71 090 

      

12.0 Tillämpade redovisningsprinciper 
 

För kommunen gäller lagen om kommunal redovisning (LKBR), samt rekommendationer 

utfärdade av Rådet för kommunal redovisning (RKR).   

Sammanställd redovisning  

Den sammanställda redovisningen omfattar Robertsfors kommun, Robertsfors Bostäder och 

Stiftelsen Sikeå hamn. 

Som konsolideringsmetod har använts förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. 

Det innebär att eget kapital vid förvärvet eliminerats och att endast kommunens andel av 

resultaträkningar och balansräkningar ingår. I den sammanställda redovisningen ingår 

således endast den del av eget kapital som tillkommit efter förvärvet. Väsentliga 

koncerninterna mellanhavande i resultaträkning och balansräkning har eliminerats. 

Konsolideringsandelen avser spegla kommunens inflytande i de juridiska personerna. 

Robertsfors bostadsstiftelse har konsoliderats till 100 procent. Stiftelsen Sikeå hamn har 

konsoliderats till 50 procent.  

Värdering 

Omsättningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet eller verkligt värde om det är lägre. 
Som kortfristig fordran betraktas fordringar med förfallotid inom ett år från balansdagen. 
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Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. 
Anskaffningsvärdet reduceras i förekommande fall med investeringsbidrag före beräkning av 
avskrivningar. Lån som tagits upp för att finansiera investeringar redovisas som långfristiga 
skulder. Det gäller även om den återstående avtalade löptiden vid bokslutstillfället är mindre 
än ett år. Avtalad delamortering av långfristiga lån som ska ske inom ett år redovisas som 
kortfristig skuld.    

Periodisering 

Skatteintäkter redovisas enligt rekommendation R2 från RKR. Rekommendationen innebär 

att inkomstårets redovisade skatteintäkt bestå av tre delar: årets preliminära 

skatteinbetalningar, prognos för årets skatteavräkningslikvid samt slutavräkning för tidigare 

år.  

Upplupen semesterlön och övertid redovisas som kortfristig skuld. Skuldförändringen 

belastar resultaträkningen.  

Pensionsförpliktelser 

Pensioner redovisas enligt lagstadgad blandmodell. Det innebär att pensioner intjänade till 

och med den 31 december 1997 behandlas som ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner som 

årligen intjänas från och med 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Den 

individuella delen av pensionsförmåner enligt pensionsavtalet utbetalas årligen för 

individuell placering från och med 1998. Särskild löneskatt beräknas på intjänade pensioner i 

enlighet med rekommendation nr 10 från RKR. För tryggande av förmånsbestämda 

pensionsförmåner enligt KAP-KL (kompletterande ålderspension och efterlevandepension 

för vuxen och barnpension) finns försäkring tecknad. Försäkringspremien belastar 

resultaträkningen. För pensionsskuldsberäkning används SKR:s, RIPS 19. 

Kommunstyrelsen § 86/15 antog nya bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL) 

Avskrivningar 

 

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 byggnader 

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” uppgår till ett basbelopp. 
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Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar. 

Informationen i not 6,7 och 8 är inte så detaljerad som RKR ställt upp som krav för god 

redovisningssed i sin rekommendation nr 4. 

Komponentavskrivning 

 

Kommunen delar upp större projekt i komponenter för att erhålla en mer rättvisande bild av 

värdeförslitningen, så kallad komponentavskrivning. I nedanstående tabell redovisas 

uppdelning för fastigheter samt GVA. 

Grupp  Fastigheter Komp  Komp- Komp Komp-  Komp- Komp- 

    del 1 del 2 del 3 del 4 del 5 del 6 

1 

Kontor med normal 

standard 80 år 40 år 30år 20 år 15 år 10år 

2 Förskolor/Skolor 80 år 40år 30 år 20 år 15 år 10 år 

3 Äldreboenden/sjukhem 80 år 40 år 30 år 20 år 15 år 10 år 

4 Gruppboenden 80 år 40 år 30 år 20 år 15 år 10 år 

5 

Museum/bibliotek, 

konsthallar 80 år 40 år 30 år 20 år 15 år 10 år 

6 Sporthallar 60 år 40 år 30 år 20 år 15 år 10 år 

7 Simhallar 60 år 40 år 30 år 20 år 15 år 10 år 
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 Gator och Vägar 

Komp 

1 

Komp 

2 

Komp 

3 

komp 

4 

komp 

5 

komp 

6 

komp 

7 

komp 

8  

Gata: 50 år 30 år 15 år           

GC-väg 50 år 30 år             

Belysning: 30 år               

Lekplatser: 30 år 10 år             

Parker 30 år 10 år             

Motionsspår o leder: 30 år 30 år             

Konstgräsplan:  50 år 8 år 30 år 30 år 10 år 30 år     

Ishall: 50 år 15 år 25 år 15 är 10 år       

Pumpstation: 70 år 15 år 10 år           

VA-verk: 70 år 15 år 10 år 5 år 15 år       

Vattentäkt: 20 år 50 år 15 år 30 år 10 år       

Återvinningscentral 50 år 50 år 20 år 30 år 10 år 15 år 30 år 15 år 

Komp anl. 50 år 30 år             

 

Redovisning av lånekostnader 

Vid redovisning av lånekostnader används huvudmetoden, dvs lånekostnaderna belastar 

resultatet den period de hänför sig till.  

Leasingavtal 

Befintliga leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal enligt RKR R5.  

Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar. 

Investeringsbidrag anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar skall tas upp som en 

förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över 

anläggningarnas respektive nyttjandeperiod.  

RUR 

Kommunen har tagit beslut om att avsätta tidigare överskott till en resultatutjämningsreserv 

(RUR). Den redovisas under Eget Kapital. 
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Verksamhetsberättelser 
 

Bilaga 1: KS-övrigt 

Bilaga 2: Barn och bildning 

Bilaga 3: Samhällsbyggnads 

Bilaga 4: Sociala 

Bilaga 5: Tillväxt 

Bilaga 6: Jävsnämnd 

Bilaga 7: PA-nämnd 

Bilaga 8: Räddningsnämnd 

Bilaga 9: Överförmyndarnämnd 

 



      

       

 

 

DELÅRSBOKSLUT PERIODEN  

JANUARI – AUGUSTI 2020 

 

REDOVISAT JAN-AUG 2019 

 2020 2019 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

1 665 

-16 512 

-14 847 

-1 250 

-16 097 

 

2 118 

-17 287 

-15 169 

-881 

-16 050 

 

KOMMUNSTYRELSENS 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. 

 

PROGNOSTISERAT UTFALL FÖR 

HELÅRET 

 

 
PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2020 

  Budget Prognos Diff 

Politisk 

verksamhet 
3 049 

3 491 -442 

Kommunledning 

m.m. 
19 783 

21 441 - 1 658 

Totalt 22 832 24 932 -2 100 

 

Kostnaderna för den politiska 

verksamheten prognostiseras bli 442 tkr 

högre än budgeterat. Några ytterligare 

budgeterade medel för den nya politiska 

organisationen har inte tillskjutits och 

därför prognostiseras ett underskott.  

 

 

För kommunledning m.m. prognostiseras 

ett underskott på 1 658 tkr för helåret 2020. 

Underskottet beror till stor del på 

väsentligt högre kostnader än budgeterar 

för köp av konsulter för framtagande av 

tillväxt- och investeringsstrategi samt 

förslag på driftsbolag. Även 

personalkostnaderna prognostiseras bli 

högre för kansliet än budgeterat med 

anledning av projekt som inte varit 

finansierade under 2020.  

 

För personalkontoret prognostiseras ett 

underskott med ca 500 tkr vilket till störst 

del beror högre personalkostnader än 

budget. För personalkontoret finns inte 

budgeterade medel motsvarande den 

personal som är anställd.   

 

För ekonomikontoret och IT-kontoret 

prognostiseras ett överskott på 

personalkostnader med anledning av 

tjänstledighet för annat uppdrag och 

studier/föräldraledighet. 

 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN 

 

o Perioden har starkt präglats av 

Coronapandemin och arbete på ett 

övergripande plan. 

o Ny kommunchef har tillträtt i maj. 

o Arbete med planering av 

Norrbottniabanan har fortsatt och 

en tillväxt- och investeringsstrategi 

är framtagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN  
Verksamheter inom kommunstyrelsens ansvarsområde - övrigt 



JÄMFÖRELSE MED FÖREGÅENDE 

ÅR 

  

Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2019 Differens 

Politisk 

verksamhet 2 344* 2 788* -444 

Kommunledning 

m.m. 14 893 15 437 -544 

 Totalt 17 237 18 225 -988 

* Korrigerat med anl. av semesterlöneskuld och okomp. 

övertid. 

 

Skillnaden mellan åren för 

kommunledning m.m. beror i störts 

utsträckning på att kostnaden för PA-

nämnden låg inom personalkontorets utfall. 

För 2020 redovisas PA-nämnden som en 

egen nämnd och ingår inte i 

kommunledning m.m.  

  

Den minskade kostnaden för den politiska 

verksamheten förklaras av att det för 2019 

var högre kostnader för barn- och 

utbildningsutskottet med anledning av att 

det betalats ut ersättning i samband med 

avslut av uppdrag, samt att 

kommunfullmäktige inte ingår i siffrorna 

för 2020 då det ligger som en egen 

verksamhet till 2020. Samt att man haft 

kortare möten under 2020. 

 

UTFALL PERSONALKOSTNADER 

 

  
Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2019 

Differens 

Politisk 

verksamhet 1 801 2 249 -448 

Kommunlednin

g m.m. 7 691 10 136 -2 445 

 Totalt 9 492 12 385   -2 893 

 

Personalkostnaderna har minskat kraftigt 

mellan åren och då främst för kommun-

ledning m.m. Detta beror till stor del på att 

det under 2019 bedrevs projektverksamhet 

under hela året vilket inte har gjorts för 

2020. Samt att man för ekonomikontoret 

och personalkontoret haft högre 

bemanning under 2019 med anledning av 

pensionsavgång.  

 

För den politiska verksamheten har 

kostnaderna minskat med anledning av att 

kostnaderna för kommunfullmäktige inte 

finns med i 2020 års utfall då den 

verksamheten är utbryten som en egen rad 

under kommunfullmäktige. Samt att man 

haft kortare möten under 2020.  

 

PROGNOS FÖR HELÅR 

 

  
Prognos 

ek 1 

Prognos 

delår 

Differens 

Politisk 

verksamhet 
3 549 3 491 58 

Kommunledning 

m.m. 
21 333 21 441 -108 

Totalt 24 882 24 932 -50 

 

För helåret 2020 prognostiseras efter 8 

månader ett underskott på 2 100 tkr. Det är 

en differens på totalt 50 tkr jämfört med 

den prognos som gjordes efter 3 månader. 

Skillnaden mellan prognoserna beror på att 

vi nu ser att kostnaderna för den politiska 

verksamheten ser ut att minska något 

däremot är konsultkostnaderna högre än 

vad som prognostiserades efter tre månader 

för kommunledning m.m. 

  

MÅLUPPFYLLELSE 

 

De flesta mål och uppdrag redovisas i 

sektorernas delårsredovisningar och en 

sammanställning görs i delårsrapporten 

med kommentarer. Måluppfyllelse direkt 

gällande KS övrigt som bör kommenteras 

är: 

Att samtliga sektorer skapar utrymme 

för minst 10 praktikplatser/år för 

deltagare från samordningsteamet, samt 

handledare. 

Insatsen är pågående men kommer vara 

svår att uppnå då det finns tidsbrist hos 

medarbetare för att kunna vara bra 

handledare och samtidigt sköta sina 

ordinarie arbetsuppgifter. 

 

Jobba aktivt för att minska identifierade 

överkostnader i verksamheterna 

Arbetet pågår och planer har tagits fram 

både på BOU och inom SOC för 



strategiska förflyttningar. Även inom 

samhällsbyggnads pågår ett arbete med att 

skapa rutiner och arbetsmetoder för att 

kunna effektivisera och följa upp sitt 

arbete. Det är med dagens ekonomisystem 

väldigt svårt för verksamheterna att enkelt 

kunna följa upp sin ekonomi så att man 

kan styra om vid behov. Därför är ett nytt 

ekonomisystem högt prioriterat hos 

förvaltningen. Kommunledningen har 

påbörjat omförhandling av avtal och upplägg 

med Robertsforshälsan och nytt avtal beräknas 

vara på plats under hösten 2020 

 

 

Brett implementera digitala lösningar 

med tillhörande arbetsformer som visat 

på verksamhetseffektivitet och kvalitet. 

 

Arbetet pågår och bör intensifieras för att 

uppnå önskade effekter. Att utveckla dessa 

tjänster kräver investeringar och 

utvecklingsmedel vilka i dag saknas inom 

budget. Extern finansiering måste därför 

sökas via projekt och olika samarbete 

vilket gör att insatsen haltar. 

 

 

 

INVESTERINGAR 

 
Budget (tkr) Budget Prognos Avvikelse 

Årets invest. 4 420 4 420 0 

 

För 2020 beslutades om investeringsmedel 

med totalt 4 420 tkr, prognosen är att 

samtliga medel kommer att förbrukas 

under året.  



 

KOMMUNSTYRELSEN 

Verksamheter inom barn och utbildnings ansvarsområde 
 

DELÅRSBOKSLUT PERIODEN  

JANUARI – AUGUSTI 2020  

 

REDOVISAT JAN-AUG  

 2020 2019 
Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoutfall 

Kalk kapitalkostn 

Nettodriftkostnad 

9 327 

-121 742 

-112 415 

-1 591 

-110 824 

10 578 

-120 411 

-109 833 

-1 678 

- 111 511 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Barn- och utbildningsutskottet ansvarar för 

verksamheterna: 

- Förskola och pedagogisk omsorg 

- Grundskola 

- Särskola 

- Lärcentrum (vuxenutbildning) 

- BoU Kultur (musikskola) 

 

PROGNOSTISERAT UTFALL FÖR 

HELÅRET 
 

PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2020 

  Budget Prognos Diff 

Förskola 42 690 42 496 194 

Grundskola 88 807 88 965 -158 

Lärcentrum 6 915 5 967 948 

Gymnasiet IKE 28 900 28 697 203 

Särskola 6 543 6 674 -131 

BOU Kultur 1 703 1 641 62 

Totalt 175 558 174 440 1 118 

 

Det prognosticerade överskottet är på cirka 

en miljon och beror till största delen på 

ökad extern finansiering på Lärcentrum. 

Utfallet på helår är fortsatt osäkert.  Löne-

revision 2020 inte är genomförd för 

Kommunal och Vision och oförutsedda 

behov som påverkar budgetutfallet kan 

uppstå under resterande del av året. 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN  

I månadsskiftet februari-mars kom 

pandemin covid-19 till Sverige och 

påverkade verksamheterna inom barn- och 

utbildningssektorn framför allt på ett 

övergripande plan med nya riktlinjer och 

rekommendationer att förhålla sig till. I 

inledningsskedet noterades en kraftigt ökad 

frånvaro bland barn, elever och personal, 

men denna mattades av och skillnaden blev 

marginell mot föregående år gällande 

sjukfrånvaron bland personal. Bland barn i 

förskolan märktes att flera vårdnadshavare 

valde att inte låta sina barn gå till 

förskolan, medan ingen ökad frånvaro 

märktes i skolan. 

 

Förskolan Lillskogen har öppnat sin 

verksamhet i nybyggda lokaler där 

förskolan Lillberget och förskolan 

Skogsgläntan slagits ihop till en enhet med 

sju avdelningar. 

 

JÄMFÖRELSE MED FÖREGÅENDE 

ÅR 

 

  

Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2019 Differens 

Förskola 29 308 29 372 -64 

Grundskola 58 123 57 207 916 

Särskola 4 154 2 574 1 508 

Lärcentrum 4 335 5 092 -757 

Gymnasiet IKE 15 401 14 343 1 058 

BOU Kultur 1 094 1 246 -152 

 Totalt 112 415 109 834 2 581 

 

Minskade kostnader på förskolan jämfört 

med tidigare år kan till stor del förklaras av 

flytten av förskolan Dungen till förskolan 

Fågelboet i Ånäset. Särskolans ökade 

kostnader beror på att en träningsskola 

startades augusti 2019 och på ökat antal 

elever totalt i grundsärskolan. Inom 

grundskolan har fritidshemmets kostnader 

ökat med 451 t kr jämfört med januari-

augusti 2019. Elevhälsans kostnader  

fördelas helt på grundskola och 

grundsärskola 2020, vilket skiljer sig åt 

från 2019 då kostnader fördelades på 



 

KOMMUNSTYRELSEN 

Verksamheter inom barn och utbildnings ansvarsområde 
 

Lärcentrum som då bedrev 

introduktionsprogram.   

 

UTFALL PERSONALKOSTNADER 

  
Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2019 

Differens 

Förskola 26 483 26 080 403 

Grundskola 42 169 41 584 585 

Lärcentrum 3 430 4 104 -674 

Särskola 2 678 1 490 1 188 

Musikskolan 1 131 1 262 -131 

 Totalt 75 891 74 520  1 371 

 

Kostnaderna för personal har totalt ökat 

med 1,8 %, men revision av löner för 

medarbetare inom Kommunal och Vision 

har inte genomförts vilket innebär att 

ökningen av personalkostnaderna kommer 

att vara större vid årsbokslut. Lönerevision 

är genomförd för Lärarförbundet, Lärarnas 

Riksförbund och Vårdförbundets 

avtalsområde. Lärcentrums minskade 

personalkostnader beror på antalet 

medarbetare minskats i och med att 

introduktionsprogrammen avvecklats och 

på mycket låga sjuktal (0,34%). 

Musikskolans minskade personalkostnader 

beror på vakanser som ej tillsatts. 

 

PROGNOS FÖR HELÅRET 

  
Prognos 

ek 1 

Prognos 

delår 

Differens 

Förskola 42 613 42 496 -117 

Grundskola 89 808 88 965 -843 

Lärcentrum 6 068 5 967 -101 

Gymnasiet 

IKE 
29 189 

28 697 
-492 

Särskola  6 585 6 674 89 

BOU Kultur 1 703 1 641 -62 

Totalt 175 966 174 440 -1 526 

 

En förklaring till skillnaden i prognos är att 

intäkterna för sjuklöneersättningen inte var 

kända vid Ekonomirapport 1. Delar av den 

ökade externa finansieringen av 

Lärcentrum var inte heller känd vid den 

tidpunkten. Den interkommunala 

ersättningen påverkas av vilka 

gymnasieprogram eleverna väljer, och vid 

delårsbokslut är det till skillnad från vid 

ekonomirapport 1 känt vilka program 

Robertsfors kommuns gymnasieelever 

kommer att gå. 

 

MÅLUPPFYLLELSE 
Sjukfrånvaron har jämfört med samma 

period 2019 ökat från 6,05 % till 6,24 %. I 

grundskolan, fritidshemmen och på 

Lärcentrum är sjukfrånvaron lägre 2020 än 

samma period 2019. Inom förskola och 

pedagogisk omsorg konstateras betydande 

ökningar på norra och södra området i 

sjuktal. Genomgående så är sjuktalen för 

kvinnor högre än för män inom barn- och 

utbildningssektorn. 

 

Målet för Robertsfors kommun är att  alla 

flickor och pojkar ska fullborda 

grundskolan. Detta mål nås inte då 81 % av 

eleverna blev behöriga till ett nationellt 

program på gymnasiet. Förra året var det 

96 % av eleverna som blev behöriga till ett 

nationellt program på gymnasiet. Årskullen 

som 2020 lämnade grundskolan har dock 

haft en mycket positiv utveckling från 

årskurs 6 till årskurs 9 då flickorna gått 

från 65,6 % med A-E i samtliga ämnen till 

84 % i åk 9 och pojkarna från 65,4 % A-E i 

årskurs 6 till 74 % i årskurs 9. I gruppen 

som inte fått A-E i alla ämnen ingår två 

elever som varit mindre än ett år i Sverige. 

 

Uppgiften för andelen gymnasieelever som 

tar examen inom fyra år finns ännu inte 

tillgänglig för 2020. Farhågan är dock att 

resultatet försämrats jämfört med tidigare 

då fler uppgifter på elever som inte tagit 

examen hunnit inkomma än ett vanligt år. 

Pandemin bedöms ha haft påverkan på 

detta då gymnasieskolan övergick till 

distansundervisning under våren. 



 

KOMMUNSTYRELSEN 

Verksamheter inom barn och utbildnings ansvarsområde 
 

 

Vad det gäller målet om att minska 

mängden avfall finns behov av ett 

samarbete mellan SHBK och BoU gällande 

måltidsverksamheten för att minska 

matsvinnet. Lovande initiativ har tagits 

inom förskolan gällande detta  och 

förhoppningen är att arbetssätt som 

minskar matsvinnet ska implementeras och 

bidra till kommunens mål om minskat 

avfall. 

 

Samverkan mellan sociala sektorn, sektorn 

för tillväxt och utveckling och Lärcentrum 

inom barn- och utbildningssektorn för att 

fler människor ska hitta vägar till egen 

försörjning har varit framgångsrikt genom 

samordningsteamet.  

 

Revidering av strategi för förskola och 

grundskola planeras att genomföras under 

hösten. 

 

INVESTERINGAR 
 

 

 

 

 

Budget (tkr) Budget Prognos Avvikelse 

Klumpanslag 

Ett-till-Ett 

Ombudgetering 

200 

900 

369 

200 

900 

115 

0 

0 

254 

 

Medlen avsatta för ett-till-ett satsning 

beräknas förbrukas och har använts till att 

säkra både tillgång till hårdvara och till 

digitala hjälpmedel/läromedel. Klump-

anslaget på 200 tkr kommer också att 

förbrukas, medan ombudgeterade medel 

för inredning på Apotekaren/Fågelboet inte 

kommer att förbrukas på grund av att 

ombyggnationen skjutits på framtiden. 

Dessa medel bör ombudgeteras för 2021 då 

det inte är lämpligt att investera i nya 

inventarier innan ombyggnation 

genomförs. 
 

 



 

KOMMUNSTYRELSEN  

Verksamheter inom Samhällsbyggnadssektorn 

DELÅRSBOKSLUT  PERIODEN  

JANUARI – AUGUSTI 2020 

 

REDOVISAT JAN- AUGUSTI  

 2020 2019 
Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

63 899 

-66 761 

-2 862 

-9 458 

-12 320 

61 316 

-70 223 

-8 907 

-9 292 

-18 199 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Samhällsbyggnadsutskottet har till uppgift 

att vara kommunens samordnande och 

verkställande organ avseende: 

 Tillsyn inom miljö, hälsoskydd, livsme-

del  

 Tillsyn för plan- och byggärende 

 Lokalvårdsverksamhet 

 Fastighetsförvaltning/-uthyrning 

 Förvaltning av kommunens gator/vägar, 

anläggningar för vatten och avlopp samt 

renhållningsverksamheten. 

 Måltidsverksamhet 

 Bilpool 

 Kollektivtrafik/färdtjänst/skolskjuts 

 Bostadsanpassning 

 

 

PROGNOSTISERAT UTFALL FÖR 

HELÅRET 
   

PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2020 
Verksamhet Budget Prognos Diff 

Tillsyn Miljö/Bygg 

Fastighet inkl Park 

Lokalvård 

Gator 

VA 

Renhållning 

Måltidsverksamhet 

SHB kontor/bilpool 

Kollektivtrafik 

Färdtjänst 

Totalt 

3 279 

-19 867 

150 

8 242 

-2 194 

-1 187 

13 889 

2 034 

6 347 

2 397 

13 090 

2 752 

-19 567 

1 061 

7 878 

-3 174 

-1 784 

14 700 

2 385 

6 078 

1 691 

12 020 

527 

-300 

-911 

364 

980 

597 

-811 

-351 

269 

706 

1 070 

Därav vatten- och avloppsverksamhet* 

 

REDOVISAT JAN – AUGUSTI 

 2020 2019 
Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

10 379 

-7 815 

2 564 
-1 429 

1 135 

10 195 

-9 104 

1 091 
-1 342 

-251 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN  

 Tf SHB-chef är från och med 2020-08-

01 ordinarie SHB-chef. 

 GVA-chef tillförordnad från och med 

2020-08-03.  

 Kostchef rekryterad, börjar 2020-09-01.  

 En tjänst som miljöinspektör vakans-

hålls året ut och denna miljöinspektör 

har gått in som verksamhetssekreterare. 

 Bostadsförvaltare har rekryterats och 

tillträdde under våren.  

 Ny trafiksamordnare är rekryterad och 

tillträdde under juni månad. 

 

Insamling av matavfall startade i mars 

2020, efter en period av mycket planering 

och extra arbete med förberedelser. Ny 

renhållningstaxa from 1 mars.  

 

Den pågående pandemin har medfört ökat 

behov av skyddsutrustning och stärkta hy-

gienrutiner, vilket även påverkat framför-

allt lokalvårdsverksamheten.  

 

Under perioden har tre leasingavtal inom 

bilpolen avslutats, av dessa har två stycken 

köpts lös och en har återlämnats. 

 

Ett skyfall i juni har medfört omfattande 

vattenskador på Fabriksvägen 3 som kräver 

åtgärd. Skadorna täcks ej av försäkring. 

 

 



 

KOMMUNSTYRELSEN  

Verksamheter inom Samhällsbyggnadssektorn 

JÄMFÖRELSE MED FÖREGÅENDE 

ÅR 
 

  

Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2019 Differens 

Tillsyn Miljö/Bygg 1 438 1 916 -478 

Fastighet inkl Park -14 264 -12 895 -1 369 

Lokalvård 637 225 412 

Gator 4 101 5 234 -1 133 

VA -2 662 -1 300 -1 362 

Renhållning -1 887 -1 039 -848 

Måltidsverksamhet 8 855 9 346 -491 

SHB kontor/bilpool 1 594 1 343 251 

Kollektivtrafik 3 928 4 418 -490 

Färdtjänst 1 122 1 659 -537 

 Totalt 2 862 8 907 -6 045 

 

För perioden januari-augusti 2020 redovi-

sar sektor SHB totalt 2 862 tkr i nettokost-

nader, vilket är 6 mkr lägre än samma pe-

riod föregående år. Detta förklaras av såväl 

högre intäkter som lägre kostnader under 

perioden. Av alla verksamheter är det end-

ast lokalvård och SHB-kontor som har 

högre nettokostnader 2020 jämfört med 

samma period föregående år. 

 

De redovisade intäkterna är 2 583 tkr högre 

än samma period föregående år vilket för-

klaras av  
 vinst från försäljning industrihus i Bygdeå 

(1 167 tkr) 

 ökade bygglovsavgifter (262 tkr) 

 ökade renhållningsavgifter (1 281 tkr) 

 

De redovisade kostnaderna är 3 462 tkr 

lägre än samma period föregående år vilket 

förklaras av 
 vakans GVA-chef/anläggare (560 tkr tkr) 

 vakans fastighet/omorganisation park (420 tkr) 

 lägre kostnader för kollektivtrafik och färdtjänst 

(1 027 tkr) 

 lägre kostnader för anläggnings- och under-

hållsmaterial, internt köpta tjänster, köp av hu-

vudverksamhet m m inom GVA (1 400 tkr). 

 

 

 

UTFALL PERSONALKOSTNADER 
 

  
Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2019 

Differens 

Tillsyn Miljö/Bygg 2 309 2 347 -38 

Fastighet inkl Park 4 217 4 639 -422 

Lokalvård 4 072 3 866 206 

Gator 604 639 -35 

VA 3 104 3 510 -406 

Renhållning 858 973 -115 

Måltidsverksamhet 6 801 7 309 -508 

SHB kontor/bilpool 1 957 1 657 300 

Kollektivtrafik 13 32 -19 

Färdtjänst 273 145 128 

 Totalt 24 208 25 117 -909 
 

Personalkostnaderna för perioden januari-

augusti är för sektor SHB som helhet  909 

tkr (4%)lägre jämfört med samma period 

föregående år.  

 

De delar som högre personal kostnad jäm-

fört med samma period föregående år lo-

kalvård och SHB-kontor/bilpool. För SHB-

kontor/bilpool är personalkostnaden 300 

tkr högre (18%) vilket förklaras av dubbla 

löner till följd av byte av SHB-chef samt 

introduktion av ny bostadsförvaltare. Inom 

lokalvårdsverksamheten är personalkost-

naderna 206 tkr (5%) högre jämfört med 

föregående år vilket förklaras av sjukfrån-

varo och höga kostnader för övertid. Detta 

har visst samband med rådande pandemi. 

 

Såväl fastighet/park som GVAR redovi-

sar lägre kostnad för personal jämfört med 

samma period föregående år med totalt 

1 093 tkr (10%). Detta förklaras helt av 

vakanser till följd av att rekrytering ej kun-

nat genomföras samt föräldraledigheter. 

Personalkostnaden inom måltidsverk-

samheten 508 tkr (7%) lägre jämfört med 

föregående år. Detta förklaras främst av 

vakant tjänst som kostchef. 
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PROGNOS FÖR HELÅRET 
 

  
Prognos 

ek 1 

Prognos 

delår 

Differens 

Tillsyn Miljö/Bygg 3 010 2 752 -258 

Fastighet inkl Park -19 979 -19 567 412 

Lokalvård 785 1 061 276 

Gator 8 370 7 878 -492 

VA -2 427 -3 174 -747 

Renhållning -1 257 -1 784 -527 

Måltidsverksamhet 14 806 14 700 -106 

SHB kontor/bilpool 2 232 2 385 153 

Kollektivtrafik 6 247 6 078 -169 

Färdtjänst 2 117 1 691 -426 

Totalt 13 904 12 020 -1 884 

 

Totalt för sektor samhällsbyggnad prog-

nosticeras för ett överskott på 1 070 tkr, 

här måste dock noteras att vinst vid för-

säljning av industrihuset i Bygdeå ingår. 

Prognos exklusive vinst är ett underskott 

på 97 tkr. Ytterligare bör noteras att det 

råder stor osäkerhet kring prognosen för 

kollektivtrafiken utifrån rådande pandemi. 

 

För miljö och bygg prognosticeras med ett 

överskott på 527 tkr där största delen för-

klaras av lägre personalkostnad (450 tkr) 

till följd vakans. Under perioden har kost-

nad för bostadsanpassning varit lägre än 

budgeterat. 

 

Inom fastighetsverksamheten prognosti-

ceras med ett underskott på 300 tkr för 

helåret. Här ingår dock vinst vid försälj-

ning av industrihuset i Bygdeå med 1 167 

tkr, underskottet exklusive vinsten är 1 467 

tkr. Underskottet förklaras av lägre externa 

hyresintäkter (342 ktr). I underskottet finns 

också faktisk kostnad för renovering av 

omklädningsrum på badhuset (1 074 tkr) 

samt preliminärt beräknade kostnader för 

åtgärder till följd av den översvämning 

som skyfallet i juni orsakade på Fabriksvä-

gen/Hälsocentralen (500 tkr). Det plane-

rade underhållet har fått stå tillbaka för de 

åtgärder som varit tvungna att åtgärdas 

akut.  Osäkra faktorer inom fastighetsverk-

samheten är de akuta åtgärder som konti-

nuerligt dyker upp till följd av eftersatt 

underhåll.  

 

För lokalvårdsverksamheten prognostice-

ras ett underskott med 911 tkr för helåret. 

Verksamheten ska ha en nollbudget, d v s 

intäkter ska täcka kostnaderna. Den tim-

taxa som debiteras övriga verksamheter 

täcker dock inte de faktiska kostnaderna 

för personal och hygienartiklar. Även här 

har den rådande pandemin bidragit till 

ökade kostnader för personal och material, 

men samtidigt ökade intäkter med ca 100 

tkr. I nuläget med rådande taxa för lokal-

vård måste övriga verksamheter inom SHB 

spara och med andra ord subventionera 

kostanden för verksamheternas lokalvård 

(förskola, skola, särskilt boende etc). 

 

För verksamhet gator prognosticerar ett 

överskott på 364 tkr till följd av vakanser 

under perioden avseende GVA-chef och 

anläggningsarbetare. Osäkra faktorer som 

kan påverka prognosen är hur vintern blir 

avseende snöröjning/sandning.  

 

Prognos för VA-verksamheten är ett över-

skott på 980 tkr beroende av lägre kostnad 

för löner till följd av vakanser på GVA-

chef och anläggningsarbetare samt att un-

derhåll inte hunnit genomföras enligt plan. 

 

För renhållningsverksamheten progno-

sticeras med ett överskott på 597 tkr och 

även här spelar nämnda vakanser och med-

för lägre personalkostnad än budgeterat. 

Utöver detta beräknas intäkterna bli ca 350 

tkr högre än budgeterat. 

 

Måltidsverksamheten prognosticeras ge 

ett underskott på 811 tkr detta på grund av 

senareläggning avseende omläggning av 
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kök (investering i nytt kök), samt att den 

rådande pandemin har medfört lägre intäk-

ter samt ökade personalkostnader. Livsme-

delskostnaden är 934 tkr lägre än budgete-

rat, medan personalkostnaden ligger 788 

tkr högre än budgeterat. 

 

För administration prognosticeras med ett 

underskott med 316 tkr till följd av dubbla 

löner för SHB-chef samt bostadsförvaltare 

under en period (introduktion). 

 

Bilpoolen förväntas ge ett underskott  på 

35 tkr till följd av färre resor och därmed 

lägre intäkter till följd av rådande pandemi. 

Under perioden har två leasingbilar köpts 

lös och en har återlämnats. 

 

För kollektivtrafiken beräknas ett över-

skott på 269 tkr beroende av omställnings-

bidrag från Region Västerbotten (204 tkr) 

samt lägre bidrag till Länstrafiken (90 tkr). 

Kostnad för lokalvård av väntrum i Sikeå 

samt snöröjning av busskurer är högre än 

budgeterat (43 tkr). Här måste dock varnas 

för risken av underskott på grund av mins-

kat resande till följd av rådande pandemi. 

 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

Nedanstående utgår från kommunstyrel-

sens verksamhetsplan 2020 och måluppfyl-

lelse för de fokusområden som berör sektor 

SHB har plockats ut och redovisas under 

respektive effektmål. 

 

Hållbar livssituation, är attraktiv att bo i 
 Att “Digitalt först” ska gälla i förvaltningen och 

att varje sektor ska ta fram en handlingsplan för 

att säkerställa det. 

Måluppfyllelse: Någon handlingsplan har inte 

tagits fram inom SHB avseende ”Digitalt först”.  
 

 Att samtliga sektorer skapar utrymme för minst 

10 praktikplatser/år för deltagare från Samord-

ningsteamet, samt handledare. 

Måluppfyllelse: Detta har inte nåtts inom SHB. 

Har inte varit möjligt mot bakgrund av den mängd 

vakanser som funnits under året i såväl chefsled 

som övriga medarbetare. 
 

 Att kommunen som arbetsgivare fokuserar på 

medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö för att vara 

en attraktiv arbetsgivare med låga sjuktal. Att 

målet följs upp genom månadsrapporten. 

Måluppfyllelse: Sjuktalen följs upp i månadsrap-

port. Här måste dock noteras att det systematiska 

arbetsmiljöarbetet blivit lidande av vakanser som 

kostchef och GVA-chef. Under kommande år ska 

en rutin för det systematiska arbetsmiljöarbetet tas 

fram. En årlig arbetsmiljörapport ska också tas fram 

som underlag för handlingsplan. 
 

Hållbar samhällsutveckling med ett gott 

näringslivsklimat  
 Jobba aktivt för att minska identifierade över-

kostnader i verksamheterna 

Måluppfyllelse: När det gäller att identifiera över-

kostnader i verksamheterna används ofta mått från 

Kolada. Avseende SHB:s verksamheter saknas 

sådana mått, vilket gör det svårt att jämföra med 

andra. Under detta år har dock nettokostnadsut-

vecklingen varit negativ till följd av såväl högre 

intäkter som lägre kostnader i de flesta verksamhet-

erna. 
 

 Brett implementera digitala lösningar med till-

hörande arbetsformer som visat på verksam-

hetseffektivitet och kvalitet. 

Måluppfyllelse: En översyn av de digitala system 

som används har påbörjats och kommer att fortsätta 

under nästkommande år i syfte att effektivisera 

arbetet och öka servicegraden. 
 

 Att införa tvåkärlslösning för separat insamling 

av matavfall i kommunen i samarbete med 

kommunerna i Umeåregionen. 

Måluppfyllelse: Från 2020-03-01 infördes obliga-

torisk utsortering av matavfall. Från augusti 2019 –

juni  2020 har det pågått ett intensivt arbete med 

planering,  information, utställning av kärl  /återtag 

av kärl, distribuerat  matavfallskorgar/påsar till 

flerfamiljshus och verksamheter. Miljökontoret 

hanterade  kompostanmälningar 75 stycken hösten 

2019 och 382 stycken våren 2020. De första 75  

ansökningarna kunde vi avbeställa utställning av 

kärl, övriga har vår egen personal hanterat samtidigt 

som de ställt ut  265  matavfallskärl. De har också 

packat och distribuerat  matavfallskorgar/påsar till 

flerfamiljshus och verksamheter. 
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Samexistens med och respekt för natur 

och kultur 
 Tillskapande av lägenheter i Bygdeå samt fort-

sätta arbetet med tillskapande av fler tillgäng-

liga villatomter i kommunen för att nå målet i 

Bostadsförsörjningsstrategi. 

Måluppfyllelse: Arbete med ett flertal detaljplaner 

främst vid havet pågår. I Bygdeå har detaljplan 

fastställts för möjlighet att bygga flerfamiljsbostä-

der. 

 

 

INVESTERINGAR 
 

Budget (tkr) Budget Prognos Avvikelse 

Årets invest.* 

Klumpanslag 

Totalt SHB 

37 505 

200 

37 705 

27 519 

200 

27 719 

9 986 

0 

9 986 

 
*) varav ombudgetering 30 303 tkr och KS oförutsedda 1 000 tkr 

 

Totalt avsatt för investeringar under året 

inom SHB är 37 505 tkr, av dessa avser 

30 303 tkr ombudgetering från föregående 

år och 1 000 är beviljat under året från KS 

oförutsedda. Ks oförutsedda avser byte till 

fjärravlästa vattenmätare i Flarken och 

Ånäset (350 tkr), rensmaskin (400 tkr) och 

fastigheter bruksområdet (250 tkr). 

 

Av totalt 37 505 tkr är 22 147 tkr förbru-

kade och åtgärder pågår som beräknas ta i 

anspråk ytterligare 5 296 tkr. 

 

”SHB Övergripande” 

Av de fem investeringsprojekt som ligger 

på SHB övergripande är Utredning lång & 

hållbar VA och inköp två bilar till poolen  

slutförda. Avseende nya förskolan i 

Robertsfors återstår en del avseende inven-

tarier, men beräknas vara slutfört under 

året. En avvikelse är förskolan Fågelboet 

(fd Apotekaren) i Ånäset där projektet 

stoppats mot bakgrund av planer från soci-

ala sektorn att flytta korttidsboendet 

Gläntan,  som innebär att 5 443 tkr måste 

ombudgeteras till 2021.  

 

Fastighet 

Inom fastighet finns 16 investeringsprojekt 

budgeterade till 7 938 tkr, varav 6 893 tkr 

beräknas vara förbrukade under året och 

ombudgetering kan bli aktuell med 1 764 

tkr.  

 

Totalt är tre projekt slutförda 
 Yta/belysning/tak Bygdeå skola (budget: 968) 

där 658 tkr över budget förbrukats. 

 Takbyte C-hus restaurang (budget: 447 tkr) där 

något helt takbyte inte genomförts i och med 

problem med läckage på flertalet ställen. Lag-

ning av dessa läckage har gjorts, totalt förbrukat 

278 tkr. 

 MSB Åtgärder där förbrukning ligger på 127 

tkr, här finns en nollbudget i och med att bidrag 

har erhållits som ligger på ett balanskonto. 

 

Tre projekt kommer inte att genomföras 

under året då de bör avvaktas med utifrån 

beslut om andra åtgärder/investeringar: 
 Jennings, omb ventilation (100 tkr) – utredning 

om åtgärd ska göras, genomförande bör invänta 

beslut om investering i nytt kök. 

 Tullgården bro och kök (129 tkr) är inte genom-

förd utifrån plan på ev försäljning av fastighet-

en. 

 Inkommande vattenledning Djäkneboda skola 

(350 tkr), problem inte akuta i nuläget och åt-

gärd bör invänta ev beslut kring förändrad skol-

struktur. 

 

Övriga projekt som inte kommer att ge-

nomföras under året är: 
 Målning av fasad Folktandvården (200 tkr) 

 Fastigheter Bruksområdet (250 tkr från KS 

oförutsedda) 

 

Av de fem projekt som påbörjats/pågår 

finns en avvikelse som bör noteras avse-

ende ambulansgraget där förbrukning lig-

ger 1 300 tkr över budgeterade medel 

(1 100 tkr). 

 

Resterande tre projekt är : 
 Ventaggregat Edfastgården (1 314 tkr) som 

enligt plan skulle ha genomförts under våren 

2020, men p g a den pågående pandemin har 
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detta fått senareläggas. Investeringen bör ge-

nomföras under våren för att inte riskera att ev 

inkörningsproblem medför att värme inte funge-

rar i fastigheten under kall vinter. Offert är mot-

tagen och investeringen beräknas utföras under 

våren 2021. 

 Ytskickt/WC korrtids Gläntan (450 tkr), har 

sedan tidigare avvaktats med utifrån planer på 

ombyggnation av förskolan Fågelboet (fd 

Apotekaren). De planer som nu finns med en 

flytt av Gläntan, medför behov av investeringar 

på Nysätragården varför det föreslås att bud-

geterade medel omfördelas till detta. 

 Sprinklers sjukhem Ånäset (800 tkr) – här har 

utredning genomförts, men genomförandet av-

vaktats med utifrån samma orsaker som ovan. 

Även här föreslås att budgeterade medel omför-

delas för de åtgärder som behöver göras på Ny-

sätragården vid en flytt av korttidsboendet 

Gläntan. 

 

 

GVAR (Gator, vatten/avlopp, renhållning) 

Inom GVAR finns totalt 16 

investeringsprojekt budgeterade till 10 278 

tkr, varav 6 578 tkr prognosticeras vara 

förbrukade under året. Ombudgetering av 

medel till 2021 kan bli aktuellt med 3 184 

tkr. 

 

Två projekt är slutförda: 
 Matavfallskärl (1 894 tkr) där 1 688 tkr är 

förbrukade vilket lämnar ca 200 tkr oförbrukat. 

 Anläggarbuss (800 tkr) där 823 tkr förbrukats. 

 

 

Totalt elva investeringsprojekt (3 548 tkr) 

är påbörjade/pågår och prognosen är att     

4 018 tkr kommer att förbrukas under året. 

Här måste noteras att bidrag erhålls från 

Länsstyrelsen för montering av fjärravlästa 

vattenmätare med läckagedetektion i 

Flarken och Ånäset med 334 tkr som ligger 

på ett balanskonto.  

 

Avseende investeringsprojketet Kålaboda 

vattenverk ( 2 182 tkr) så har arbetet med 

”paketering” inletts, men projektet kommer 

inte att kunna slutföras under året då vi går 

mot vinter redan. Ombudgetering till 2021 

krävs och genomförande kan då ske under 

vår/sommar 2021. 

 

Två projekt kommer inte att genomföras 

under året: 
 Överklinten avloppsreningsverk (804 tkr), här 

har utredning visat att beloppet inte räcker för 

att genomföra en säker anläggning utifrån 

vattenskyddsområde.  I investeringsbudget 2021 

ligger ett äskande på 1 700 tkr, och om detta 

beviljas medför det att denna post utgår. 

 Rensgaller Robertsfors ARV (1 050 tkr, varav 

400 tkr från KS oförutsedda) kommer inte att 

genomföras under året då en vägvalsstudie är 

genomförd med alternativ för ombyggnation 

eller nybyggnation av reningsverk. Beslut kring 

detta bör avvaktas innan ev åtgärder genomförs. 

Dock bör beloppet ombudgeteras till 2021 och 

ses som en avsättning (fondering) till mer 

omfattande åtgärder. 
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DELÅRSBOKSLUT PERIODEN  

JANUARI – AUGUSTI 2020 

 

REDOVISAT JAN-AUGUSTI 

 2020 2019 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoutfall 

Kalk kapitalkostn 

Nettodriftkostnad 

20 405 

-142 140 

-121 735 

-823 

-122 558 

23 738 

-145 711 

-121 973 

-907 

-122 880 

Exkl. kostnader och intäkter ensam-

kommande barn. 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Ks su har av kommunstyrelsen varit dele-

gerad att fullgöra kommunens ansvar enligt 

socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade (LSS) 

vissa uppgifter enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL)  

 

PROGNOSTISERAT UTFALL FÖR 

HELÅRET 

 

 
PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2020 

  Budget Prognos Diff 

Ins. Ordinärt 

boende 
41 328 

44 028 -2 700 

Ins. Särskilt 

boende  
83 137 

85 537 -2 400 

Ins. 

Funktionshindra

de 

30 372 

31 672 - 1 300 

Ins. Barn och 

Familj 
16 823 

19 173 -2 350 

Totalt 171 660 180 410 -8 750 

 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN 

Perioden har starkt präglats av spridningen 

av Coronaviruset och Robertsfors har varit 

svårt drabbade. Korttidsboendet gläntan 

drabbades av smittspridning i vilken fyra 

brukare smittades och en avled till följd av 

covid-19.  

 

 

 

 

Smittspridningen blev mycket stor i 

personalgruppen med stora svårigheter i 

personalförsörjningen som följd. Tack vare 

mycket goda insatser från alla involverade 

medarbetare och chefer har situationen 

kunnat hanteras på bästa sätt och vi har så 

här långt undvikit smitta i alla våra övriga 

verksamheter.  

 

Sektorn har vidtagit en rad åtgärder för att 

minska smittspridning bland våra 

riskgrupper. Bland annat: 

Pausat möjlighet för äldre att äta 

gemensamma måltider på Nysätragården, 

Mårsgården och Hammarhöjd.  

Pausat träffpunkter som drivs i 

kommunens regi, inklusive rörelseträning 

för äldre.  

Infört besöksförbud på våra särskilda 

boenden, gruppbostäder och 

korttidsboende. Konsekvenserna av dessa 

åtgärder börjar nu bli påtagliga. Efter 

påtryckning från 

funktionshinderorganisationerna släppte 

sektorn på besöksförbudet på 

gruppbostäder. Det finns en frustration 

bland anhöriga till våra äldre på Särskilda 

boenden om de begränsningar 

besöksförbudet medför. Vidare påverkas 

våra äldre negativt av det minskade sociala 

utbyte de får, i och med stängning av 

träffpunkter och begränsningar i 

möjligheten till växelvård på 

korttidsboende.  

    En arbetsgrupp är tillsatt i länet för att ta 

fram alternativa besöksmöjligheter på våra 

särskilda boenden. I Robertsfors tittar vi på 

möjligheterna att med vissa åtgärder mot 

smittspridning kunna starta upp olika 

träffpunkter. Detta arbete sker i samarbete 

med smittyddsenheten.  

 

Sektorn gick in i 2020 med ett uppdrag att 

minska kostnaderna med 3,9 miljoner 

kronor och ett antal åtgärder har vidtagis 

och planeras för en budget i balans.  
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Spridningen av Coronaviruset har dock 

medfört att många påbörjade processer har 

blivit lagda på is från våren och över 

sommaren. Coronaviruset präglar 

fortfarande arbetet i våra verksamheter 

med följd att annat bortprioriteras. 

Åtgärder som vidtagits under perioden är: 

 

Minskat bemanningstätheten på Särskilda 

boenden från bemanningskvot 0,7 till 0,67. 

Förändringen trädde i kraft i mars.  

 

Minskat antalet Demensvårdplatser i 

kommunen genom att åtta 

demensvårdplatser på Edfastgården 

omvandlats till vanliga särskilda 

boendeplatser.  

 

Påbörjade åtgärder som krävs för budget i 

balans är minskad personaltätet på 

Gruppbostäder och daglig verksamhet 

enligt LSS. MBL förhandlingar med 

fackliga organisationer pågår. Situationen 

med spridning och Coronaviruset fördröjer 

processen.  

 

Påbörjat arbete med att ställa om 

demensvården med en målsättning att 

minska antalet demensvårdplatser till att 

täcka behovet för de svårast sjuka. Arbetet 

pågår men har blivit väsentligt fördröjt på 

grund av Coronaviruset.  

 

Under perioden har ett arbete påbörjats för 

att ta fram en långsiktig strategi för 

äldreomsorgen i Robertsfors kommun. I 

arbetet är presidierna från 

kommunstyrelsen och sociala utskottet 

involverade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JÄMFÖRELSE MED FÖREGÅENDE 

ÅR 

 

  

Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2019 Differens 

Ins f ordinärt 

boende 
 29 837 28 891 946 

Ins f särskilt 

boende 
 58 906 59 764 -858 

Ins-

funktionshindr 
 20 582 21 207 -625 

Ins för barn o 

familj 
 12 691 11 890 801 

 Totalt 122 016 121 752 264 

 

 

UTFALL PERSONALKOSTNADER 

  
Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2019 

Differens 

Ins f ordinärt 

boende 
 27 156 25 669 1 487 

Ins f särskilt 

boende 
 52 631 52 757 -126 

Ins-

funktionshind

r 
 21 994 23 994 -2 000 

Ins för barn o 

familj 
 6 708  7 060 -352 

Insatser flykt 

o inv 
 1 515 3 879 -2 364 

 Totalt 110 004 113 359 -3 355 
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Kommentarer till utfallet för perioden 

 

Insatser för ordinärt boende. Ökningen av 

personalkostander med 1 487 tkr förklaras 

delvis av ökning av beviljade timmar och 

delvis att vi inför sommaren rekryterade  

extra vikarier för beredskap, i händelse av 

ett pandemiutbrott. Delar av de extra 

kostandena vi haft inför och under 

sommaren kommer att återsökas från staten 

men detta vägs inte in i prognostiserat 

utfall för helåret.  

    Det prognostiserade utfallet för helåret 

är ett underskott mot budget på 2700 tkr, 

vilket är något bättre prognos än vid 

ekonomirapport 1. Hemtjänsten fick inför 

2019 minskad budget 1 630 tkr vilket 

redan vid ingången 2019 var en stor 

utmaning. Inför 2020 har ingen förändring 

gjorts i budgeten för ordinärt bonde. 

Utifrån att vi minskat antalet 

korttidsplatser i början av året har 

hemtjänstens volym påverkats.  

 

 

Insatser för särskilt boende. 

Personalkostnaderna har minskat med  

126 tkr jämfört med samma period 

föregående år. Detta beror på att att vi i 

början av 2020 minskade 

personaltätetheten på våra särskilda 

boenden och korttidsboende. En annan 

orsak till att kostnaderna är lägre än 

motsvarande period 2019 är att staten gått 

in och ersatt alla sjuklöner.  

Trots detta går vi mot ett stort underskott 

mot budget, 2400 tkr för helåret. Vid 

ekonomirapport 1 prognostiserades nästan 

inget underskott. Den stora skillnaden 

beror dels på att vi inför och under 

sommaren anställt extra vikarier för i 

beredskap för pandemiutbrott samt 

förstärkning av personal för en covid- 

avdelning i beredskap.  

 

 

 

 

 

 

Extra kostander för personal på grund av 

pandemin kommer att återsökas av staten. 

Eventuella statsbidrag har dock inte tagits 

med vid prognosarbetet. 

 

 

Insatser för funktionshindrade. 

Personalkostnaderna har minskat med 

2000 tkr. Detta förklaras genom 

volymminskning inom personlig assistans.  

Att vi trots detta går mot ett stort 

underskott inom funktionshinderosorgen 

beror planerade åtgärder för att minska 

kostnaderna inte kunnat genomföras enligt 

plan samt att vi haft stora volymökningar 

inför 2020 främst gällande korttidsvistelse 

för barn och unga enligt LSS. 

Prognostiserat utfall för helåret ser dock 

mer positivt ut än vid ekonomirapport 1. 

 

 

Insatser barn och familj.  

Personalkostande för IFO har minskat med 

-352 tkr. Dock har kostnaderna för IFO 

totals sett ökat. Detta beror främst på 

ökade utgifter för Hem för vård och 

boende. Prognostiserat utfall för helåret ser 

dock bättre ut än vi ekonomirapport 1. En 

orsak till detta är att vi prognostiserade 

ytterligare kostander för hem för vård och 

boende än vad som blivit fallet.  
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PROGNOS FÖR HELÅRET 

  
Prognos 

ek 1 

Prognos 

delår 

Differens 

Ins f ordinärt 

boende 
 

-2 965 

 

-2 700 265 

Ins f särskilt 

boende 
 

-280 -2 400 -2 120 

Ins-

funktionshindr 
 

-1 825 -1 300 525 

 

 

Ins för barn o 

familj 
 

-3 000 -2 350 650 

Insatser flykt 

o inv 
 

0 0 0 

Totalt -8 070 -8 750 -680 

 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

 

Utifrån Kommunstyrelsens 

verksamhetsplan. 

 

Sociala sektorn har upprättat en 

verksamhetsplan som bygger vidare på de 

mål från kommunstyrelsens 

verksamhetsplan som berör sociala 

sektorn. Sociala sektorn har därmed inte 

upprättat egna mål för verksamheten utan 

istället identifierat områden som sektorns 

ska fokusera på. Vidare upprättar 

verksamheterna styrdokument som bygger 

på de fokusområden som sektorn 

identifierat samt utifrån reglementet som 

styr verksamheterna.  

 

Hållbar livssituation, attraktiv att bo i 

 

KS fokusområden: 

 

Att under året följa medborgarlöftet med 

polisen och särskilt fokusera på att 

motverka våld i nära relation. 

 

 

 

 

 

 

Med detta fokusområde arbetar individ och 

familjeomsorgen aktivt. Fokus har legat på 

upprättande av övergripande handlingsplan 

och informationsspridning. Kommande 

fokusområden kommer att vara 

handlingsplaner kring hedersrelaterat våld. 

Ett mått för detta fokusområde är antal 

anmälda våldsbrott vilket har gått ner från 

2018 till 2019. Uppgifter från 2020 finns ej 

tillgängliga.  

 

Att sektorerna tillväxt, social och barn och 

utbildning fortsätter fokusera resurser och 

arbetsformer för att skapa tydliga vägar 

och stöd för invånare till egen försörjning 

 

Med detta fokusområde arbetar individ och 

familjeomsorgen aktivt tillsammans med 

de övriga sektorerna med gott resultat. 

Antalet vuxna biståndstagare med 

långvarigt ekonomiskt bistånd är bland de 

lägsta i riket 2018 och 2019. Uppgifter för 

2020 finns ännu inte tillgängliga.  

 

Att digitalt först ska gälla och att varje 

sektor ska ta fram en handlingsplan för att 

säkerställa detta.  

 

Inom sektorn har en handlingsplan för 

införande av välfärdsteknik och digitala 

lösningar tagits fram och fastställts av 

kommunstyrelsen. Inom sektorn har vi 

kommit längst inom äldreomsorgen där vi 

med framgång infört tillsynskameror, GPS 

positionering mm. Jobbar vidare med 

teknik vi inte kommit så långt i. Här 

återstår dock mycket arbete för att ta 

tillvara på alla möjligheter.  

 

Att samtliga sektorer skapar utrymme för 

minst 10 praktikplatser per år för 

deltagare från samordningsteamet, samt 

handledare.  
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Här ska varje verksamhet ta fram en 

handlingsplan för att nå det målet samt att 

kvaliteten på praktiken blir bra. Det är 

dock för tidigt att utvärdera detta.  

 

Att kommunen som arbetsgivare fokuserar 

på medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö 

för att vara en attraktiv arbetsgivare med 

låga sjuktal. Att målet följs upp genom 

månadsrapporten. 

 

 Inom sektorn har vi arbetat intensivt för 

att förbättra hälsotalen hos våra 

medarbetare, utifrån kommunens 

övergripande strategi, samt att prioritera 

arbetet med hälsoinspiratörer. Vidare har 

sektorn haft stor hjälp av kommunens  

rehabiliteringskoordinator. Sektorn har inte 

nått kommunstyrelsen mål med sjuktal på 

5,5 % och det är inte troligt att målet nås 

under 2020. Däremot är det fullt möjligt att 

inom några års tid nå målet. De höga 

sjuktalen inom sektorn 2020 kan till stor 

del förklars med Coronapandemin då 

medarbetare uppmanats att stanna hemma 

från arbetet vid luftvägs och 

förskylningssymptom. 

 

God folkhälsa och utbildning, aktiv och i 

rörelse 

 

KS fokusområden: 

 

Att folkhälsoprogrammets åtaganden 

aktualiseras av respektive berört utskott 

och sektor. 

 

Inom sociala sektorn bedriva uppsökande 

verksamhet för tidiga insatser till bland 

annat genom individ och familjeomsorgens 

öppenvård FIFA (Familjer I 

Förändringasarbete).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Individ och familjeomsorgen har inlett ett 

samarbete med alkohol och 

drogmottagningen i Umeå. Detta möjliggör 

för individer att få råd och stöd samt tidiga 

insatser för missbruksproblematik. Detta 

har möjliggjort tidiga insatser i betydligt 

större utsträckning.  

 

Inom äldreomsorgen erbjuds träffpunkter 

en gång i veckan i våra tre tätorter, 

Bygdeå, Robertsfors och Ånäset. Vidare 

erbjuds röreseträning, möjlighet till 

gemensam lunch för äldre erbjuds också på 

dessa orter. Under rådande omständigheter 

med risk för spridning av Coronaviruset 

ligger dessa verksamheter nere då 

deltagarna tillhör riskgrupper.  

 

Insatser för att minska fallskador inom 

omsorgen sker, bland annat följs arbetet 

genom avvikelserapport i månadsrapprot 

till sociala utskottet.  

 

För att motverka och förebygga fallskador 

erbjuds äldre i våra tre tätorter 

röreseträning en gång i veckan. 

Röreseträningen utgår från en 

evidensbaserad metod. I dagsläget är 

röreseträningen pausad för att minska 

risken för smittspridning av covid-19. 

Inom detta område når vi inte 

målsättningen och vi har bland de högsta 

antalet fallskador i riket under 2019 med 

3694 fallskador per 100 000 invånare. En 

målsättning är att 2022 komma ner i antalet 

fallskador bland de som är 65 år och äldre 

till 3400 fallskador per 100 000 invånare.   
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Hållbar samhällsutveckling med ett gott 

näringslivsklimat 

 

KS fokusområden: 

 

Jobba aktivt för att minska identifierade 

överkostander i verksamheterna 

 

Inom sociala sektorn har vi stora sparkrav 

och ett aktivt arbete bedrivs för att 

identifiera överkostnader. Dock är 

kostnaderna för sociala sektorn i 

Robertsfors kommun höga i jämförelse 

med jämförbara kommuner. Här återstår 

mycket arbete.  

 

Brett implementera digitala lösningar med 

tillhörande arbetsformer som visat på 

verksamhetseffektivitet och kvalitet 

 

Fokus har inom sektorn legat på 

verkställighet av främst äldreomsorg. 

Gällande medborgartjänster och 

myndighetsutövning av olika slag har vi 

inte kommit lika långt. Den teknik som 

införts bedöms kunna upprätthålla 

kvaliteten. Vi har dock ännu inte kunnat se 

några stora ekonomiska effekter.  

 

 

Måluppfyllelse avseende sjuktal 

 

Underlaget som presenteras nedan avser 

perioden 2020-01-01 till 2020-07-31 

 

Hemtjänst 

Hemtjänst Robersfors:  8,46 % 

Hemtjänst Norra:  2,54 % 

 

Särskilt Boende 

Lövlunden:   10,79 % 

Edfastgården:  16,18 % 

Nysätragården: 12,51 % 

Gläntans korttidsboende:  16,36 % 

 

 

 

 

 

 

HSL-enhet:   5,58 % 

 

LSS 

Assistans:  6,87 % 

LSS:  10,19 % 

Servicebostad: 15,31 % 

 

Biståndsbedömning  

Handläggare:  15,0 % 

 

IFO 

Handläggare:  3,36 % 

 

 

Medarbetare totalt 

Den totala sjukfrånvaron inom sektorn 

under perioden uppgick till 9,36 %. 

Den totala sjukfrånvaron inom sektorn har 

ökat drastiskt under perioden Mars, April, 

Maj då den som högst var 12, 54% för att 

därefter gå ner till mer normala nivåer juni 

och juli. 

 

 

 

 

INVESTERINGAR 
 

 
Budget (tkr) Budget Prognos Avvikelse 

Klumpanslag 

Ombudgetering 

200 

3 228 

200  

 

 

 



      

       

 

 

EKONOMIRAPPORT 1 PERIODEN  

JANUARI – AUGUSTI 2020  

 

REDOVISAT JAN-AUGUSTI  

 2020 2019 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

6 677 

-18 134 

-11 457 

-388 

-11 845 

7 586 

-20 296 

-12 710 

-346 

-13 056 

 
PROGNOSTISERAT BUDGET- 

UTFALL FÖR HELÅRET 2020 

  Budget Prognos Differens 

Arbetsmarknad, 

integration 
1 902 

1 652 -250 

Kultur, hälsa, 

ideell 
12 979 

12 729 -250 

Näringsliv, 

turism 
2 510 

3 010 500 

Totalt 17 391 17 391 0 

 

 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 

Kommunstyrelsens tillväxtutskott fullgör 

följande av kommunens verksamheter i 

stora drag: Fritid, Ungdom, Kultur, Info-

verksamhet, Turism, Näringsliv, Badhus, 

Folkhälsa, Flyktingmottagning, Biblio-

teksverksamhet och Internationella projekt 

samt övrig projektverksamhet.  

 

 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 

PERIODEN 
 

Under 2020 fick arbetsmarknadsenheten en 

ny budget efter beslut från kommun-

fullmäktige att skjuta till 288 000 kr för 

strategiska anställningar. Detta gör att 

budget ändras från 1614tkr till 1902tkr. 

 

Den enskilt viktigaste händelsen under 

perioden är såklart utbrottet av Covid -19. 

Detta gjorde att ingen samhällsgala har 

genomförts.   

 

 

Landsbygdsstrategi för Umeåregionen  

beräknas tas fram för beslut under sista 

delen av 2020.  

 

Under perioden har Tillväxt förstärkt hela 

koncernens möjlighet till kommunikation 

genom att rekrytera informatör. Denna 

tjänst är tyvärr ej budgeterad idag varvid 

den kostnaden blir drivande under 

Arbetsmarknad/integration/information.  

 

JÄMFÖRELSE MED FÖREGÅENDE 

ÅR 

 

  

Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2019 Differens 

Arb. mark-

nad, mottag-

ning 1 216 1 225 -9 

Kultur, ideell 

sektor 8 449 9 155 -706 

Näringsliv, 

turism, 

exkl.proj 1 391 1 721 -330 

 Totalt 11 056 12 101 -1 045 

  

 

Arbetsmarknads-/integration  
 

Ligger följsamt nära budget 2020 

Integration ligger över budget medans lön 

på verksamhet kontor gör ett underskott.   

 

Arbetsmarknadsenhet 

Samordningsteamet har under perioden 

2020-01-01—2020-08-31 erhållit 22 nya 

aktualiseringar varav 17 individer 

bedömdes vara i behov av förstärkt 

samverkan. Under samma period har totalt 

42 individer varit aktuella i 

Samordningsteamet varav 21 individer har 

avslutats. Av dessa 21 individer gick 9 (43 

%) ut i arbete, 1 (5 %)till studier och 2 (10 

%) tillbaka till Arbetsförmedlingen som 

aktivt arbetssökande. 3 (14 % )individer 

gick till fortsatta arbetslivsinriktad 

rehabilitering i den ordinarie 

KOMMUNSTYRELSEN  
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myndighetsverksamheten,3(14%)avslutade

s med anledning av försämrat hälsotillstånd 

och 3 (14 % )individer avbröts då de ej 

varit kontaktbara. 
 

Under året har tre individer haft strategiska 

anställningar varav en kommer att avslutas 

till reguljära studier i slutet av oktober 

månad. I skrivandets stund handläggs 

ytterligare en strategisk anställning som 

planeras starta den 1 oktober. 

 

Integration 

Eftersom mottagandet stått i princip stilla 

fram till augusti så har vi arbetat med de 

som redan finns här. I augusti så kom en 

familjeåterförening på 6 personer och den 

6 september så kom en 16-åring på 

familjeåterförening. Vi har ännu inte tagit 

emot någon av vårt kommuntal för 2020 

som är 10 stycken men med stor 

sannolikhet så kommer en kvotfamilj på 5 

personer i slutet av september Det har varit 

problem med representant från 

Arbetsförmedlingen då den personen är 

ansvarig för de som är i etableringen. 

Arbetsförmedlingen har inte haft någon 

representant senaste månaderna.  

 

Information 

Rådande pandemi har inneburit att 

kommunerna fått axla ett stort ansvar för 

utåtriktad information angående covid-19. 

Genom veckovisa regionala 

samverkanskonferenser och 

kriskommunikationsmöten har kommunen 

fått ta del av och fått möjlighet att forma 

gemensamma budskap för covid-19-

information i Västerbotten. Förutom en 

egen sida med uppdaterad covid-19 

information på Robertsfors kommuns 

hemsida har även gemensamma budskap 

för regionen lagts ut i sociala medier med 

syfte att hålla smittspridningen nere. Ett 

samarbete med riktad c-19 information till 

verksamheter inom kommunen som når 

medborgare med andra modersmål ön 

svenska påbörjades under sommaren. På 

grund av pandemin har vi även lagt extra 

mycket krut på att marknadsföra 

Robertsfors kommun som besöksmål under 

den regionalt gemensamma hashtaggen 

#hemestervästerbotten. Utöver dessa 

pandemi-relaterade händelser har bland 

annat informationsinsatser till press 

(pressmeddelanden samt pressinbjudan) 

gjorts för t.ex. LOUD-projektet, Årets 

Kulturkommun och  nyrekryteringar. Vi 

har även satsat på att visa positiva nyheter 

kopplade till Robertsfors kommun på 

hemsida och i sociala medier (ex. 

sommarsimskolan, vårdkurs som TIR 

anordnade, Lärcentrums goda resultat 

mm). 

 

Kultur-, hälsa-, ideellsektor 
Minskade personalkostnader totalt. Mindre 

kostnader och mindre intäkter. Intäkter har 

minskat med 30% till stor följd av C-19. 

Sporthallar 50% mindre intäkter. 

Cafeterian badhus över 50% minder 

intäkter. Allmän kultur har inte haft 

evenemang vilket gett en minskning med 

270% i intäkter. I kronor är detta 224tkr. 

Totalt på verksamheterna så har det 

minskning med 10% för kultur, hälsa 

ideella sektorn. Kostnaden för bidrag till 

föreningar ligger på samma som år 2019.   

 

Biblioteket 

Året startade med samma ambition som 

året innan, att öka den digitala kunskapen 

bland våra medborgare, lyfta läsningen och 

fortsätta inspirera med bra evenemang. 

Besöksstatistiken gick av förklarliga skäl 

ner på Biblioteket från mars månad, med 

hälften ungefär. Alla arrangemang som 

Afterschool, sagostunder och digitala 

utbildningar lades i malpåse. Däremot 

har lånen sammanlagt i kommunen ökat 

betydligt i jämförelse med fjolåret. En av 

anledningarna kan vara möjlighet att låna 

”bokpåsar” som levererades vid dörren 

eller hämtades av vänner/släktingar. Ett 

koncept som blev väldigt uppskattat och 

som nyttjades av låntagare över hela 

kommunen. Dessutom vet vi att digitala 

lån av e-media också ökat under denna 

period. Där finns tyvärr ingen möjlighet till 

kommunspecifika siffror, bara 



Umeåregionens.  Hos oss lyftes också 

diskussionen om inte biblioteken i 

kommunen borde lyftas som en 

samhällsviktig verksamhet, vilket det redan 

gjorts i många kommuner. 

 

Kultur 

Årets två största projekt för 2020 är utan 

tvekan Årets Kulturkommun och LOUD. 

Utnämningen av Robertsfors som 

ÅKK(Årets kulturkommun) gjordes av 

Norrlandsoperan, Västerbotten museum 

och västerbottensteatern. Planerandet har 

pågått ca ett år och ett gediget arbete är  

gjort både från kommunens sida, men 

också från kommunens kulturföreningar. 

12 september är invigningen och vi tar för 

givet att det blir en succé, trots virus. Vi 

ser med tillförsikt på hur antalet besökare 

kommer att bli på de evenemang som 

planerats. LOUD är ett musikprojekt som 

introducerats oss via Josephine Forsman, 

trummis i Sahara Hotnights. Projektet 

bygger på att starta band. Under 

våren/sommaren färdigställandes en 

replokal på Ungdomsgården i Robertsfors. 

LOUD är bekostat delvis av 

arvsfondsmedel under tre år. 

 

Badhuset 

Badhuset har ökat ansvar för simning då 

fler klasser från mellanstadiet och 

högstadiet tillkommit. Träningsskolan och 

förskolan har badhuset haft fortsatt 

verksamhet till. Över 95% av eleverna i åk 

2 uppfyllde målet för simningen enligt 

skolverkets regler och 70% av eleverna har 

uppnått mellanstadiets mål. 

Sommarsimskolan genomfördes som 

planerat med 78 barn som gjorde 

fantastiska resultat och fick grundläggande 

kunskaper i bröst och ryggsim. Samarbetet 

med USS har fortsatt som tidigare.  

  

En större renovering av herrarnas 

omklädningsrum har genomförts under 

våren. Arbetet blev större än tänkt och 

drog därmed ut på tiden vilket innebar att 

det stängdes av under hela våren. 

 

Covid 19 har orsakat att många pass har 

ställts in bl a vårt hälsobad men även 

babysim valde under rådande 

omständigheter att lägga sin verksamhet 

vilande. Besöksantalet har av samma 

anledning rasat väldigt mycket under 

våren. I jämförelse med föregående års 

period har badhusverksamheten haft en 

nedgång på 44,2%, cafeterian en nedgång 

på 63,1% och antalet sålda entrébiljetter 

har sjunkit med 41% mot motsvarande 

period 2019. Badhuset har, trots pandemin, 

haft öppet men med begränsat 

öppethållande.  

 

Ungdomsgårdar 

Besöksantalet låg stadigt i början av 2020 

men p.g.a. Covid 19 så tappade 

fritidsgårdarna besökare och fick lägga om 

verksamheten helt. Gårdarna har haft öppet 

under hela perioden men med fokus på 

aktiviteter på de enskilda gårdarna istället 

för gemensamma aktiviteter. När vädret 

har tillåtit har vi varit ute istället med bl a 

korvgrillning och skridskoåkning.  

Ungdomarnas årliga bal fick tyvärr ställa 

in och även de planerade föreläsningar vi 

hade bokat, av samma anledning. 

Fältverksamhet under valborg har 

genomförts med bra resultat. På 

skolavslutningen hade vi samarbete med 

sociala och Pingstkyrkan under 

fältverksamheten med ett väldigt gott 

resultat. Delar av övre plan på fritidsgården 

Globalen har börjat iordningställas för 

LOUD projektet som ska pågå under 3 år. 

Vuxenskolan hyr också en annan del av 

övervåningen till målarverksamhet. 

Personalbemanningen har varit stabil under 

perioden och vi har ledare i åldrarna 18 – 

55 år. 

 

Ideell sektor/folkhälsa  

Föreningarna har haft det tufft med 

pandemin C-19. Flera har fått ställa in, 

ställa om aktiviteter som skulle ha renderat 

vissa intäkter och lagt dessa på is under 

första delen av detta år. Föreningarna har 

fått ställa in matcher och andra 

arrangemang som är intäktsdrivande.  



 

Tillväxt har fortsatt på spåret med 

folkhälsa som tema och satsat på att 

stimulera föreningarna precis som vanligt 

att göra ett kanonjobb med snö och is. 

Tyvärr har vintern vart ganska risig så 

stundtals saknades skidspår på en del 

ställen i kommunen.  Idrottens 

utvecklingsråd har träffats vid 2 tillfällen 

under 2020.  

 

Folkhälsorådet har också träffats vid 2 

tillfällen under 2020. Här har också många 

arrangemang ställts in under året men 

också, utifrån pandemin, har nya 

arrangemang anpassats utifrån 

parametrarna: Håll avstånd. Exempelvis 

finns idag gå-bingo som arrangeras i 

kommunen.      

 

Näringsliv, turism, information  
Minskade intäkter och kostnader till följd 

av minskat antal evenemang. Turism har 

samma intäkter som år 2019 men 

kostnaderna minskat med ca 90tkr för 

2020. Bruksam kommer troligen belasta 

näringsliv/turism/projekt med nästan 1 

miljon men underskottet totalt landar på 

cirka 500 tkr på denna enhet.  

 

Näringsliv  

Näringslivssatsningen som görs har haft 

goda resultat under året. Planerade 

företagsbesök ställdes in från april p.g.a 

pandemin C-19 och årets mätbara mål 50 

kommer därför inte att nås. Under första 

halvåret har istället tät dialog hållits per 

telefon. Under hösten planeras ett tätt 

program med branschmöten som normalt 

inte överskrider 20 deltagare per träff. 

Årets stormöte planerat 29:e oktober 

kommer med dagens regler inte att kunna 

genomföras. Beslut att inställa stormötet 

tas den 1:a oktober. Dialogformen 

anpassad efter corona. Robertsfors 

Kommun äger NIS 6.0 projektet 

tillsammans med övriga kommuner i 

regionen(förutom Övik och Umeå). 

Projektets uppdrag är att öka  

konkurrenskraften hos det lokala 

näringslivet. Under hösten kommer fem 

lokala företagare ges möjligheten att delta i 

ett kraftfullt utvecklingsprogram i 

samarbete med ALMI. Projektet 

finansieras av Tillväxtverket och Region 

Västerbotten. Den kommunala 

medfinansieringen uppgår till 30% av den 

totala kostnaden.   

Projektet TIR som är ett samarbete med 

arbetsförmedlingen och har efter halva 

projekttiden nått sina uppsatta mål. Ett 60 

tal arbetslösa har via projektet slussats 

vidare till arbete eller studier. Projektet 

finansieras av ESF, kommunen och 

arbetsförmedlingen.   

 

Information 

Rådande pandemi har inneburit att 

kommunerna fått axla ett stort ansvar för 

utåtriktad information angående covid-19. 

Genom veckovisa regionala 

samverkanskonferenser och 

kriskommunikationsmöten har kommunen 

fått ta del av och fått möjlighet att forma 

gemensamma budskap för covid-19-

information i Västerbotten. Förutom en 

egen sida med uppdaterad covid-19 

information på Robertsfors kommuns 

hemsida har även gemensamma budskap 

för regionen lagts ut i sociala medier med 

syfte att hålla smittspridningen nere. Ett 

samarbete med riktad c-19 information till 

verksamheter inom kommunen som når 

medborgare med andra modersmål ön 

svenska påbörjades under sommaren. På 

grund av pandemin har vi även lagt extra 

mycket krut på att marknadsföra 

Robertsfors kommun som besöksmål under 

den regionalt gemensamma hashtaggen 

#hemestervästerbotten. Utöver dessa 

pandemi-relaterade händelser har bland 

annat informationsinsatser till press 

(pressmeddelanden samt pressinbjudan) 

gjorts för t.ex. LOUD-projektet, Årets 

Kulturkommun och nyrekryteringar. Vi har 

även satsat på att visa positiva nyheter 

kopplade till Robertsfors kommun på 

hemsida och i sociala medier (ex. 

sommarsimskolan, vårdkurs som TIR 



anordnade, Lärcentrums goda resultat 

mm). 

 

Digitalisering 
Inom området digitalisering har första 

halvan av året påverkats liksom mycket 

annat av Covid-19. När fysiska möten inte 

har kunnat hållas och flertalet medarbetare 

inom organisationen har jobbat hemifrån 

har efterfrågan på att kunna hålla digitala 

möten ökat lavinartat. Från att ha varit ett 

ganska svalt intresse till att alla skulle 

börja använda och komma in i systemet 

samtidigt har inneburit vissa utmaningar 

och hög andel supportärenden. Kopplat till 

Covid-19 har också enskilda E-tjänster 

tagits fram för att kunna planera 

barnomsorgen i de fall skolor skulle 

stängas igen och anställda med 

samhällsviktiga funktioner skulle behöva 

barnomsorg. E-tjänst togs också fram för 

att genomföra en kompentensinventering 

bland de anställda inom organisationen för 

att kunna klara av en ev. bemanning om 

hög sjukfrånvaro inom äldreomsorgen 

skulle uppstå. Robertsfors kommuns 

hemsida samt intranät fick under perioden 

en snabb uppdatering för att kunna 

framhäva informationsflödet kring Covid-

19 bättre.  

 

Med anledning av den påverkan som 

Coronaviruset haft har vissa planerade 

arbeten fått skjutas framåt. Servicekiosken 

under namnet ”Diggi”, som skall placeras i 

kommunhusets reception har efter 

sommaren börjat ta form och kommer 

lanseras i omgångar under hösten. Kopplat 

till Diggi kommer också ett nytt verktyg 

för att hantera den externa samt interna 

kommunikationen att införas samt kommer 

bilbokningen och sammanträdesbokningen 

att få ny skepnad och flyttas över till att 

hanteras av samma system som hanterar 

Diggi.  

 

Vi jobbar därtill också med de nya krav 

som ställs i webbtillgänglighetsdirektivet 

som börjar gälla fr.o.m 23 sepetember 

2020. Robertsfors kommuns hemsida 

kommer inom denna period att genomgå 

en stor uppdatering och få ett helt nytt 

utseende. 

Som tidigare vid all utveckling fortsätter vi 

sträva efter att använda oss av öppen 

källkod. Det medför att vi står säkert 

rustade inför framtiden då kommunen kan 

äga och förvalta sina lösningar över tid. Vi 

är inte heller beroende av någon enskild 

leverantör för support och utveckling.  

  

  

Bruksam 

Bruksam är idag obudgeterad och Tillväxt 

försöker med extrem budgetåterhållsamhet 

inom sektorn hålla hela sektorns resultat så 

nära 0 som möjligt. Nedan följer en 

förteckning av internt levererade tjänster 

och varor för att få en kännedom om vad 

Bruksam gör för den cirkulära ekonomin 

inom koncernen.  

 

Uppdrag/tjänster jan – sep 2020 
 

Verksamhet Timmar 

Skola/förskola 184 

Äldreomsorg 3,7 

Tillväxt 141 

Förvaltning/ledning 60 

sociala 32 

Annat 57 

Summa: 477,7 
 

Internt sålda varor jan – sep 2020 

 

Verksamhet Varuvärde 

Skola/förskola 32690 

Äldreomsorg 6403 

Tillväxt 7008 

Förvaltning/ledning 5926 

Sociala 5115 

Annat 2828 

Summa: 59970 

 

Extern försäljning jan – sept 2020  

 

261 557 :-. Deltagare på Bruksam under 

2020: 20 stycken personer hittills + 5 

feriearbetare.  

 



Turism  

Inom Turismen har ett nytt projekt blivit 

beviljat kring matklusterprojekt längs 

kusten. Robertsfors kommun äger 

projektet.  

 

 

UTFALL PERSONALKOSTNADER 

 

  
Jan-aug 

2020 

Jan-aug 

2019 

Differens 

Arb. marknad, 

mottagning 1 016 870 146 

Kultur, ideell 

sektor 3 486 4 301 -815 

Näringsliv, 

turism, 586 499 87 

 Totalt 5 088 5 670 -582 

 

I ovanstående redovisade siffror för 

personalkostnader ingår inte personal-

kostnader som finns redovisade i projekt. 

Detta eftersom projekten täcks av bidrag.  

 

Personalkostnader för Bruksams 

verksamhet finns inte med i ovanstående 

redovisade siffror, detta eftersom det till 

stor del finns intäkter från Arbets-

förmedlingen som täcker dessa.  

 

Personalkostnaderna för Bruksam uppgår 

för januari till augusti år 2020 till 1955 tkr, 

redovisade och förväntade intäkter från 

Arbetsförmedlingen uppgår till 1331 tkr. 

Bruksam beräknas gå med underskott 

under året.  

 

Arbetsmarknad/integration 

Genom arbetsmarknadsenheten har vi 

förstärkt koncernen med en informatör. 

Den kostnaden är ej fördelad över 

koncernen utan ligger helt på Tillväxt. 

Informatören kommer hela koncernen 

tillgodo.    

 

Kultur-, hälsa- ideell sektor 

Mindre timanställda och en del 

projektanställda gör att kostnaderna 

minskat i samtliga verksamheter. Det är 

minskade öppettider och färre 

arrangemang överlag. 

 

 

Näringsliv, turism 

Ökade kostnader på grund av uttagna 

sparade semesterdagar samt minskad andel 

projekt samt timanställd i reception, 

kundmottagning under sommaren som 

belastade Tillväxt men kom hela 

koncernen tillgodo.  

 
 

  
Prognos 

ek 1 

Prognos 

delår 

Differens 

Arb. 

marknad, 

mottagning 

 

 

1 614  1 652 38 

Kultur, 

ideell sektor 

 

12 979 12 729 -250 

Näringsliv, 

turism, 

 

2 510 3 010 500 

Totalt 17 103 17391 288 

 

 

PROGNOS FÖR HELÅRET 
 

Under 2020 fick arbetsmarknadsenheten en 

ny budget efter beslut från 

kommunfullmäktige att skjuta till 288 000 

kr för strategiska anställningar. Detta gör 

att budget ändras och en total differens i 

tabell ovan blir 288. 
 

Prognos för helåret 2020 är ett +/- 0 

resultat. Det finns dock enheter där 

kostnaderna varit både större och lägre än 

budget. Där de varit högre krävs en 

översyn och att kostnadsmedvetenhet 

tydliggörs.  

 

Vi har en del verksamheter där projekt 

kickar in vilket bidrar till ett bra 

delårsbokslut.  När kostnader ökar inom 

vissa delar får vi dock se 

koncernstrategiskt att kostnader för 

försörjningsstöd minskar, skatteintäkter 

ökar och förhoppningsvis även kvaliteten 

för individen. Varvid en kostnad för sektor 

tillväxt kan i koncernperspektiv vara en 

vinst.   

 

 



INVESTERINGAR 

Investeringar görs kontinuerligt under året 

och ligger just nu enligt plan.   

 
Budget (tkr) Budget Prognos Avvikelse 

Klumpanslag  0 0 0 

Ombudgeteringar 504 504 0 

Totalt 504 504 0 

 

MÅLUPPFYLLELSE 

 

Hög måluppfyllelse i samtliga 

verksamheter.  

 

Mål från 

Verksamhetsplan 

2020 som berör 

Tillväxt-utskottet  

Måluppfyllelse 

Att genomföra 50 

företagsbesök och följa 

upp dessa i 

månadsrapport för 

utskott Tillväxt. 

Målet kommer inte 

uppnås under 

verksamhetsåret 

Att vara projektägare för 

NIS 6.0 och arbeta 

utifrån projektets mål 

Robertsfors kommun 

äger projekt NIS 6.0 och 

arbetar utifrån projektets 

mål.  

Att under året följa 

Medborgarlöftet med 

polisen och särskilt 

fokusera på att motverka 

Våld i nära relation.  

Robertsfors kommun har 

följt medborgarlöftet och 

genomfört de aktiviteter 

som tillskrivs 

kommunen.  

Att sektorerna Tillväxt, 

Social och Barn- och 

utbildning fortsätter 

fokusera resurser och 

arbetsformer för att 

skapa tydliga vägar och 

stöd för invånare till 

egen försörjning 

Tydliga vägar är skapade 

via arbetet ibland annat 

BEAS gruppen samt det 

arbete som genomförs i 

samordningsförbundet.  

Att “Digitalt först” ska 

gälla i förvaltningen och 

att varje sektor ska ta 

fram en handlingsplan 

för att säkerställa det 

Ingen handlingsplan 

framtagen. Däremot så 

arbetar sektor tillväxt 

med digitalt först och är 

ansvarig för flertalet av 

de digitala 

koncernövergripande 

projekt som 

införts/införs.  

Att samtliga sektorer 

skapar utrymme för 

minst 10 

praktikplatser/år för 

deltagare från 

Samordningsteamet, 

Finns politiskt beslut 

taget kring detta och 

förvaltningen arbetar 

med att skapa platser för 

de behov som finns idag.  

samt handledare. 

Att kommunen som 

arbetsgivare fokuserar 

på medarbetarnas hälsa 

och arbetsmiljö för att 

vara en attraktiv 

arbetsgivare med låga 

sjuktal. Att målet följs 

upp genom mån. rapport. 

Målet har följts upp i 

månadsrapporten.  

Att 

Folkhälsoprogrammet 

åtaganden aktualiseras 

av respektive berört 

utskott och sektor.  

Pågår 

Att en översyn av 

föreningsbidrag 

genomförs och utformas 

för jämställd idrott och 

incitament för rörelse 

och folkhälsa. 

Pågår 

Att samarbetet med 

studieförbundet SISU 

och Riksidrottsförbundet 

fördjupas och att fysisk 

rörelse lyfts in som 

viktig utgångspunkt i 

samhälls- och 

verksamhetsplanering 

för hälsa och 

attraktivitet. 

Strategiskt möte har 

hållits med RF-SISU 

Västerbotten kring detta. 

Idrottens utvecklingsråd 

och Folkhälsoråd är två 

andra samverkansforum 

där RF-sisu sitter med.   

Jobba aktivt för att 

minska identifierade 

överkostnader i 

verksamheterna 

Arbete pågår konstant 

med att öka 

kostnadsmedvetenhet.  

Nå en inflyttning om 

minst 100 personer sker 

genom inom regional, 

nationell och 

internationellt inflöde. 

Pågår kommer med stor 

sannolikhet inte att nås. 

Idag saknas hus, 

lägenheter m.m. för att 

den inflyttningen ska 

vara möjlig.    

Att genom Bruksam få 

ner mängden avfall 

genom åtgärder för att 

återvinna och 

återanvända. 

Pågår dagligen.  

Tillskapande av 

lägenheter i Bygdeå 

samt fortsätta arbetet 

med tillskapande av fler 

tillgängliga villatomter i 

kommunen för att nå 

målet i 

Bostadsförsörjningsstrat

egi. 

 Pågår. Tillväxtchef samt 

Näringslivsstrateg sitter 

med i diskussionerna.  



Ta fram en 

Besöksnäringsstrategi 

för kommunen.  

Pågår.   

Lokalt implementera 

Landsbygdsutvecklingss

trategi i Umeåregionen. 

Landsbygdstrategi 

arbetet pågår gemensamt 

i Umeåregionen.  

Delta aktivt i 

Norrbottniabaneplanerin

gen och ta fram underlag 

för inriktningsbeslut 

gällande resecentrum 

och tillhörande område. 

Arbetet pågår.  
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REDOVISAT JAN-AUGUSTI  

 2020 2019 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

0 

-19,4 

-19,4 

0 

-23,1 

-23,1 

 

PROGNOSTISERAT BUDGETUTFALL 

FÖR HELÅRET  2020 

Prognos 

Budgeterad nettoram 

Skillnad 

-39 

-39 

0 

 

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 

 

Viktiga händelser under perioden 

Inga extraordinära händelser har inträffat. 

Löpande arbete med att ta beslut kring vissa 

planer som uppdaterats.   

Prognos för helår 

Prognosen är ett 0 resultat.  

 

Måluppfyllelse 

 

 

JÄVSNÄMND 

 

Ordförande:  Åsa Andersson 

Ansvarig tjänsteman: Magnus Hansson  
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REDOVISAT JAN-AUGUSTI  

 2020 2019* 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

0 

-399 

-399 

0 

-399 

 

* Ingen egen verksamhetsrad under 2019 

PROGNOSTISERAT BUDGETUTFALL 

FÖR HELÅRET  2020 

Prognos 

Budgeterad nettoram 

Skillnad 

-564 

-592 

28 

 

Nämndens uppgifter 

Umeåregionens kommuner har en gemensam 

nämnd, kallad Umeåregionens gemensamma 

nämnd för drift och hantering av 

personaladministrativa system. Kommuner 

som ingår är Umeå, Bjurholm, Nordmaling, 

Robertsfors, Vindeln, Vännäs och 

Örnsköldsvik. 

Den gemensamma nämnden har ansvar för 

drift och hantering av personaladministrativa 

system som har upphandlats för nämnden. 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i 

enlighet med lagar, reglementen och 

samverkansavtal.  

Händelser av väsentlig betydelse 

Inga särskilda händelser under perioden, 

verksamheten har kunnat bedrivas utan 

störningar under pågående Corona pandemi. 

Prognos för helår 

Verksamheten för Umeåregionens PA nämnd 

är stabil och nuvarande prognos för året är 28 

tkr plus för Robertsfors kommun. Skälet till 

överskottet är att Visma ej beräknas kunna få 

tillbaka innehållande av införandeavgiften 

Införandeavgiften slutbetalas när Visma har  

 

 

levererat alla punkter på den överenskomna 

restlistan och det görs tidigast under 2021.  

Några nya tilläggsbeställningar har hittills ej 

gjorts under året vilket också påverkar 

prognosen. 

 

Måluppfyllelse 

Mål för Umeåregionens PA-nämnd beslutas av 

nämnden och utgår från reglemente och 

samverkansavtal. De strategiska målsättning-

arna är: Fortsatt digitalisering av personal- och 

löneprocesser för att minska manuell 

hantering, Personal- och lönesystem är stabila 

med få tekniska problem, Löneprocessen 

genererar korrekta löneutbetalningar till rätt 

person, med rätt belopp och i rätt tid, Fortsatt 

utveckling av samordnad systemförvaltning, 

Ökat samarbete kring arbetssätt och 

kompetensutveckling inom lön- och 

personaladministration. För att nå de 

strategiska målsättningarna har man satt upp 

mål för verksamheten. Där några av målen helt 

är uppfyllda och ett flertal mål delvis 

uppföljda. Prognosen för måluppfyllelse är att 

flertalet mål kommer att uppfyllas och 

resterande mål kommer delvis att vara 

uppfyllda. 

 

 

GEMENSAM PA-NÄMND 

Ordförande: Patrik Nilsson  

Ansvarig tjänsteman: Monica Vestberg 
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REDOVISAT JAN-AUGUSTI 

 2020 2019* 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

12 

-3 815 

-3 803 

0 

-3 803 

 

* Redovisades inte egen verksamhetsberättelse 2019 

PROGNOSTISERAT BUDGETUTFALL 

FÖR HELÅRET  2020 

Prognos 

Budgeterad nettoram 

Skillnad 

-5 900 

-5 900 

0 

 

Nämndens uppgifter 

Robertsfors, Umeå och Vindelns komm-

uner har kommit överens om att inrätta en 

gemensam brand- och räddningsnämnd, 

den gemensamma nämnden trädde i kraft 

2018. Umeå kommun är värdkommun och 

den gemensamma nämnden ingår i Umeå 

kommuns organisation. Samverkan i 

nämnden möjliggör att samordna 

kommunernas enskilda resurser inom 

området skydd mot olyckor under en 

gemensam ledning. Det ger kommunerna 

bättre kostnadseffektivitet, kvalitet och 

utvecklingsförmåga. 

Umeåregionens brand- och räddnings-

nämnd ansvarar för 

 kommunernas räddningstjänst och 

att fullgöra de uppgifter som enligt 

lag om skydd mot olyckor åligger 

kommunerna 

 tillsyn och prövning av tillstånd 

enligt lagen (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor. 

 

 

Nämnden består av fyra ledamöter och fyra 

ersättare. Umeå kommun väljer två 

ledamöter och två ersättare, Robertsfors 

och Vindelns kommun väljer en ledamot 

och en ersättare vardera. Värdkommunen 

väljer ordförande och vice ordförande. 

Väsentliga händelser under året 

Den pågående pandemin har påverkat den 

förebyggande verksamheten i stor 

utsträckning. Tillsynen har inriktats mot 

uppföljning av sedan tidigare påbörjade 

ärenden, i princip all extern 

utbildningsverksamhet har ställts in samt 

har ärendeingången minskat – i första hand 

har det gällt remisser från 

Polismyndigheten gällande evenemangs-

tillstånd. Samtliga förskole besök och 

hembesök under året har ställts in. Vi har 

dock börjat planera för att påbörja en mer 

operativ tillsynsverksamhet och vi planerar 

även för att påbörja utbildnings-

verksamhet men med beaktande av den 

smittspridning som finns. 

 

Pandemin har även påverkat Räddnings-

avdelningen där formerna för 

övning/utbildning har ändrats genom att 

mer aktiviteter genomförts via distans samt 

att vissa större övningar/utbildningar har 

skjutits på framtiden. 

 

Prognos för helår 

Årsprognosen är 0 efter budgetjustering för 

extern försäkring. 

GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND MED UMEÅ OCH 

VINDELN 

Repr. från kommunen: Olov Nilsson  

Ansvarig tjänsteman: Lars Tapani 
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Måluppfyllelse 

Nämndens mål har varit att definiera 

processer och tjänster som kan 

digitaliseras. Ökad andel av 

kompetensutvecklingen ska ske med 

digital teknik. Detta mål är helt uppfyllt. 

Nämnden ska skapa förutsättningar för 

kvinnor och män att ha samma makt att 

forma samhället såväl som sina egna liv. 

Arbete pågår med att anpassa 

brandstationer så att jämlika förhållanden 

mellan män och kvinnor råder. Målet 

kommer delvis att uppfyllas.  
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REDOVISAT JAN-AUGUSTI 

 2020 2019 

Driftintäkter 

Driftkostnader 

Nettoram 

Kalk kapitalkostnad 

Nettodriftkostnad 

0 

-732 

-732 

0 

-732 

0 

-609 

-609 

0 

-609 

 

PROGNOSTISERAT BUDGETUTFALL 

FÖR HELÅRET  2020 

Prognos 

Budgeterad nettoram 

Skillnad 

-932 

-690 

-242 

 

Nämndens uppgifter 

Överförmyndarnämnden har som huvuduppgift 

att fullgöra kommunens ansvar enligt 

föräldrabalken att motverka att personer som 

inte själva kan tillvarata sin rätt drabbas av 

rättsförluster. Det kan röra sig om barn eller 

personer som på grund av hög ålder, sjukdom, 

psykisk störning eller handikapp inte kan ta 

hand om t ex sin ekonomi eller andra 

angelägenheter. 

För den som har behov av hjälp medverkar 

överförmyndarnämnden till att god man, 

förvaltare eller förmyndare utses.  

Överförmyndarnämnden kontrollerar sedan att 

de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på 

ett bra sätt. 

 

 

 

 

 

 

Från och med 2014 ingår Robertsfors i 

Umeåregionens samarbete med en gemensam 

överförmyndarnämnd, där kommunen har en 

representant.  

Ensamkommande flyktingbarn skall ha god 

man, vilket har gjort att det varit ganska 

omfattande verksamhet under flera år. 

Viktiga händelser under perioden 

Umeå kommun övertar verksamhetsansvaret 

för sju medarbetare inom Örnsköldsviks 

kommun from 1 mars 2020. Örnsköldsvik 

ingår inte i Umeåregionens fördelningsnyckel 

utan Örnsköldsviks kommun kommer att 

faktureras de faktiska kostnaderna. 

 

20 ensamkommande barn med beslut om god 

man per 31 augusti 2020.  

 

Införande av system, E- Wärna, som möjliggör 

digital redovisning för ställföreträdare var klart 

maj 2020.  

Prognos för helår 

Årsprognosen är 0 tkr för den del som ligger i 

den gemensamma nämnden. Däremot är 

prognosen för kostnad till uppdragstagare och 

övriga kostnader högre än budgeterade medel 

med 242 tkr.  

Måluppfyllelse 

Att samordna handläggningsrutiner för båda 

kontoren i Umeå och Örnsköldsvik. Samt 

löpande kontroll av lämplighet hos 

ställföreträdare. Målet kommer delvis att 

uppfyllas. 

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I UMEÅ 

REGIONEN 

Repr. från kommunen: Sune Johansson  

Ansvarig tjänsteman: Åsa Pålsson Stråe 
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Antal utbildningar för gode män och 

förvaltare. Kunniga ställföreträdare bidrar till 

att även de svagaste i samhället får en god 

omsorg och hälsa.  Målet kommer delvis att 

uppfyllas.  

Digitalisera gode mäns och förvaltares 

ekonomiska redovisningar för att skapa en mer 

effektiv och rättsäker hantering. E-tjänst 

implementerad våren 2020 så målet är helt 

uppfyllt.  

 


