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1.0 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 

När vi nu sammanfattar år 2020 känner jag en stor stolthet över vår kommun, dess utveckling 
och våra verksamheter. Året har tyvärr påverkats väldigt mycket av den pandemi som råder 
och kommunens verksamheter har slitit väldigt hårt med att undvika smittspridning. 
Krisledningsplaner har fastlagts, rutiner och arbetssätt har setts över och att arbeta 
smittsäkert med skyddsutrustning av blivit en vardag. Covid 19 har tagit väldigt mycket tid 
under året ute i kommunens verksamheter och alla medarbetare har gjort ett heroiskt arbete 
under 2020. 

Ekonomin i kommunen har självklart också påverkats av pandemin. Kommunen har haft ökade 
kostnader med högre sjuktal. Verksamheterna har skrivit fast timanställda för att klara ett 
högre sjuktal. Ökade materialinköp, utrustning mm har lett till ökade kostnader. Under året 
så har staten skjutit till en mängd statsbidrag som kompensation med anledning av Covid 19 
och det har påverkat kommunens resultat positivt.  

Arbetet med att klara framtida kompetensförsörjning har varit påtagligt under 2020. 
Kommunen har arbetat proaktivt med att ge våra medborgare en tydlig väg till jobb och 
försörjning. Robertsfors kommun har Västerbottens lägsta utbetalning gällande 
försörjningsstöd och en av Västerbottens lägsta arbetslöshet. Hög kvalitet inom skolans 
område och att en rad arbetsmarknadsutbildningar för vuxna har startats är viktiga 
parametrar till ökad kompetensförsörjning och vår kommuns utveckling.  

Under året har ny kommunchef rekryterats samtidigt som kommunen rekryterat ny barn- och 
utbildningschef, samhällsbyggnadschef och personalstrateg.  

Stora investeringar planeras i kommunen som utbyggnad av e4:an, Norrbottniabanan men 
även stora investeringar i vår geografiska närhet vilket placerar Robertsfors i ett väldigt 
strategiskt läge. Effekter av allt som sker kommer inte att komma av sig själv. Här pågår ett 
aktivt arbete med att samhällsplanera på hög nivå så att det blir ett attraktivt område kring 
Norrbottniabanans resecentrum och att det finns attraktiva detaljplaner för bostadsbyggande 
i hela kommunen. Ett väldigt spännande arbete som kommer prägla kommunens arbete de 
kommande åren. 

 

//Patrik Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande 
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1.1  5 år i sammandrag 

År 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal kommuninvånare 6 784 6 784 6 762 6 747 6 748 

      
Kommunen      
Skatteintäkter och utjämningsbidrag  409 909 425 941 432 418 445 072 460 866 
Resultat i % av skatter och utjämning 3,14 1,88 0,1 -0,1 5,57 
Nettokostnader i % av skatter o utjämning 96,7 98,1 99,9 100 94,4 
Finansnetto, mkr 0,6 -0,1 0,2 0,16 -0,3 
Årets resultat, tkr 12 883 8 012 422 -512 23 899 

      
Eget kapital, tkr 189 411 197 423 197 846 197 334 221 233 
Eget kapital, kr/kommuninvånare 27 920 29 101 29 258 29 247 32 785 
Låneskuld , tkr 10 000 10 000 10 000 25 000 45 000 
Låneskuld , kr/kommuninvånare 1 474 1 474 1 478 3 705 6 669 
Soliditet, % 64 62 60 56 54 
Soliditet, % inkl ansvarsförbindelse 3 7 8 9 14 

      
Antalet tillsvidareanställda 679 685 652 639 640 
Antal årsarbetare inkl visstids- o       
timanställda 717 718 760 718 738 
Löner o ersättningar, mkr 249 257 256 252 251 

 
Skattesats      
År 2016 2017 2018 2019 2020 
Robertsfors kommun 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 
Västerbottens läns landsting 10,8 11,3 11,3 11,3 11,35 
Begravningsavgift 0,35 0,35 0,35 0,35 0,25 
Medlemsavgift Svenska kyrkan 1,1 1,1 1,1 1,1 1,17 
Totalt 35,40 35,90 35,90 35,90 35,92 

 

Mandatfördelning      
År   2011-2014 2015-2018 2019-2022 

Socialdemokraterna  14 17       15 
Centerpartiet  9 8     10 
Vänsterpartiet  2 2  1 
Moderaterna  2 2  2 
Folkpartiet liberalerna  2 1  0 
Miljöpartiet de gröna  1 0  0 
Kristdemokraterna  1 1  1 
Sverigedemokraterna  0 0  2 
 Majoritet Socialdemokraterna   31 31   31 
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2.0  Förvaltningsberättelse 

2.1  Inledning 

I denna förvaltningsberättelse lämnar Robertsfors kommun information om förvaltningen av 
kommunen år 2020 och den kommunala koncernen i enlighet med Lag (2018:597) om 
kommunal bokföring och redovisning 11 kapitlet och RKR R15 Förvaltningsberättelse. Fokus 
ligger på att ge en samlad bild av den kommunala verksamheten och dess koncern.  

3.0  Översikt över verksamhetens utveckling 

Den kommunala koncernen (inkl stiftelserna) redovisade ett resultat på 26 374 tkr för 
verksamhetsåret 2020. I tabellen nedan lämnas en översikt över kommunens utveckling. 
 

  Den kommunala koncernen  
 2016 2017 2018 2019 2020 
Verksamhetens intäkter (tkr) 147 913 145 806 132 829 118 769 157 104 
Verksamhetens kostnader (tkr) -526 532 -545 639 -548 044 -544 833 -570 434 
Skatteintäkter & statsbidrag (tkr) 409 909 425 941 432 418 445 072 460 866 
Årets resultat (tkr) 13 197 8 836 75 -584 26 374 
Soliditet (%) 58 54 51 48 47 
Lån i banker och institut (tkr) 37 267 52 189 63 714 80 755 105 715 
Antalet tillsvidareanställda 679 685 652 639 640 

      
  Kommunen   
 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal invånare (folkmängd) 6 784 6 784 6 762 6 747 6 748 
Kommunal skattesats (%) 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 
Verksamhetens intäkter (tkr) 137 941 135 568 122 718 107 433 113 175 
Verksamhetens kostnader (tkr) -518 494 -537 553 -538 927 -535 542 -531 262 
Skatteintäkter & utjämningsbidrag (tkr) 409 909 425 941 432 418 445 072 460 866 
Årets resultat (tkr) 12 883 8 012 422 -512 23 899 
Soliditet (%) 64 62 60 56 54 
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse (%) 3 7 8 9 14 
Investeringar (mkr) 27 873 32 893 35 629 57 448 34 263 
Lån i banker och institut (tkr) 10 000 10 000 10 000 25 000 45 000 
Antalet tillsvidareanställda 679 685 652 639 640 

 

Det redovisade resultatet för 2020, 26 374 tkr är betydligt starkare än tidigare år. Det starkare 
resultatet beror främst på att de utökade statsbidrag med anledning av Covid-19 har varit 
större, än minskningen av skatteintäkter och de extra kostnader som krisen medfört som 
kommunen inte ersätts för. Resultatet för 2020 blev 15 675 tkr bättre än den prognos som 
lämnades vid delårsrapporten 2020. Förutom de generella statsbidragen har även ersättning 
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för ökade kostnader inom området vård och omsorg erhållits. Även för ökade 
sjuklönekostnader.  

Befolkningsutvecklingens utfall för 2020 visar på en ökad befolkning med 1 person till följd av 
en ökad inflyttning. Inflyttningen har ökat medan utflyttningen har minskat till kommunen 
jämfört med 2019. Detta är positivt och i linje med kommunens mål om en ökad befolkning. 
Det är viktigt att arbetet med planering för ökad inflyttning fortsätter och att man arbetar för 
att tillvarata de möjligheter som ges i samband med breddning av E4:an och byggnation av 
Norrbotniabanan.  

Inflyttningen måste öka för att kompensera den demografiska effekten. Om befolkningen 
minskar så minskar intäkterna och därmed kommunens resurser för att bedriva verksamhet. 
Däremot är födelsenettot lågt då betydligt färre föds än de som avlider. 

Under de senaste åren har Robertsfors kommun legat på en extremt hög investeringsnivå. 
Inför 2020 fattades beslut om en minskad investeringsvolym med anledning av prognostiserat 
ökade avskrivningskostnader. Även stiftelsen Robertsfors Bostäder har tidigare år haft en hög 
investeringsbudget med anledning av byggnation av nytt flerfamiljshus. Inför 2020 har 
investeringstakten minskat något även för Robertsfors Bostäder, vilket ger en lägre 
investeringsvolym för koncernen.  

Med anledning av de stora investeringsvolymerna tidigare år behövde likviditeten stärkas upp 
främst i kommunen, så med anledning av det har den långsiktiga låneskulden ökat med 20 
miljoner för kommunen, respektive 5 miljoner för stiftelsen Robertsfors Bostäder.  

Robertsfors kommun står relativt bra rustat ekonomiskt inför kommande år, men vi ser en 
ökad lånevolym och en något minskad soliditet under 2020, vilket kan ge något oroande 
signaler. Det gäller att fortsätta arbetet med åtgärder i verksamheterna för att stärka upp 
resultatet.  
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4.0  Den kommunala koncernen 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
Koncernen Robertsfors Kommun består idag av den kommunala verksamheten och Stiftelsen 
Robertsfors Bostäder som till 100 % ingår i koncernen.  
 
Under år 2020 har Robertsfors Kommun bildat ett driftsbolag, Robertsforsdrift AB. Idag finns 
ingen verksamhet i bolaget. 
 
 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 delägare i Norrbotniabanan AB och Kommuninvest AB. 
Ägarandelarna i ovanstående bild är avrundad till närmaste heltal. Kommunen har varit 
delägare i dessa bolag sedan år 2008 respektive år 2002. 

4.1  Robertsfors kommuns politiska organisation 

Denna bild visar hur den styrande och verkställande nivån är organiserad. I Robertsfors 
kommun har vi kommunstyrelsen som enda nämnd och fyra stycken utskott. 
Förvaltningsorganisationen avspeglas av den politiska organisationen och har en 
förvaltningschef och sedan sektorer som styrs av sektorchef men ytterst av de politiska beslut 
som fattas.   
 

ROBERTSFORS KOMMUN 

STIFTELSEN ROBERTSFORS  

BOSTÄDER (100%) 

STIFTELSEN SIKEÅ HAMN (50%) 

NORRBOTNIABANAN AB (4 %) 

KOMMUNINVEST AB 

ROBERTSFORSDRIFT AB (100%) 
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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 och bildat ett driftsbolag i Robertforsdrift AB, i 
första hand för att säkerställa lag efterlevs och effektivitet i drift av koncernens fastigheter. I 
dagsläget är det Robertsfors kommun som är ägare till 100 % i bolaget som ännu saknar 
verksamhet och inte har redovisat någon omsättning. 
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Under 2020 har RoBo (Stiftelsen Robertsfors Bostäder) sett över sitt bestånd och valt att sälja 
delar av beståndet. Fyra hus har sålts under året. Under större delen av året har man haft en 
tillförordnad verkställande funktionär motsvarande 50 procents tjänst.  
 
Stiftelsen Sikeå hamn har under året haft en relativt liten verksamhetsgrad under 2020. En ny 
styrelse har tillsammans med kommunen arbetat med att förtydliga och utveckla styrning, 
ledning och rollfördelning för området. Inga nya avtal eller andra bindande förändringar har 
dock skett under året. 
 
Tillsammans med andra samverkande kommuner har Robertsfors kommun tre gemensamma 
nämnder. Överförmyndarnämnden har under året övertagit sju medarbetare från 
Örnsköldsviks kommun. Örnsköldsvik kommun ingår inte i den gemensamma 
fördelningsnyckeln utan de faktureras de faktiska kostnaderna. Gällande PA-nämnden så har 
Örnsköldsvik kommun begärt utträde ur den gemensamma nämnden, något beslut eller 
information om hur detta påverkar övriga kommuner finns inte i dagsläget. Den gemensamma 
räddningsnämnden som Robertsfors kommun har tillsammans med Umeå och Vindeln är i 
arbete med att se över och ta fram förslag på ny fördelningsnyckel av de gemensamma 
kostnaderna. 

5.0  Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

5.1  Hållbar utveckling i en föränderlig värld 

Året har starkt präglats av spridningen av Coronaviruset i hela världen. En global konjunktur 
kollaps, med exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta 
regioner/länder världen över med anledning 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.  
 
Robertsfors kommun är inget undantag utan många verksamheter inom koncernen har 
påverkats kraftigt. Ökade sjuklönekostnader inom de flesta verksamheter, men den som 
drabbats hårdast är verksamhet inom socialas område. Regeringen beslutade dock tidigt att 
ersättning för sjuklöner i samband med Covid 19 samt ökade kostnader inom vård och omsorg 
skulle ersättas. Detta har varit väldigt viktigt för att inte underskotten skulle ha blivit stora. 
 
Det rådande svaga konjunkturläget i Sverige kommer att stärkas under 2021. Den fortsatta 
återhämtningen kommer dock dämpas av att smittspridningen eskalerat under slutet på 2020. 
Smittspridningen har även fortsatt under första kvartalet 2021, likaså av de åtföljande 
restriktionerna. Detta medför ett tillfälligt bakslag i återhämtningen och en svag inledning av 
2021. Vaccineringen mot covid-19 har inletts under 2021, det stärker konjunkturutsikterna för 
den andra halvan av 2021, än mer utsikterna för 2022.  
 
BNP för 2020 uppgår till -3,3% men prognosen för 2021 är en starkare tillväxt och uppgår till 
2,5%. 
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5.2  Befolkningsutveckling 

Den 31 december hade Robertsfors kommun en befolkning på 6 748 personer. Det är en 
ökning med 1 person i jämförelse med 31 december 2019. Orsaken till att inte befolkningen 
ökar är främst att det föds för få barn i kommunen i förhållande till de som dör. 
Födelseunderskottet är -34 personer. 
 
Totalt flyttade 337 personer till kommunen. Av dessa flyttade 219 personer in från övriga 
länet, 81 personer från övriga Sverige och 37 personer från utlandet. 303 personer flyttade 
2020 från kommunen. Av dem flyttade en majoritet, 207 personer till övriga länet. 89 personer 
till övriga Sverige och 37 personer till utlandet. Detta innebär att trenden med två år av 
minskad befolkning är bruten. Detta är positivt även om det är med liten marginal, vilket gör 
att arbetet med att få fler att flytta till kommunen måste fortsätta. Hit hör arbetet med att 
skapa fler bostäder och möjlighet att bygga hus.  
 
Tabell: Befolkningsutveckling 
 

År (31/12) Folkmängd Födelsenetto Flyttningsnetto Förändring 

2011 6 762 -25 -45 -70 

2012 6 717 -36 -9 -45 

2013 6 738 -37 58 21 

2014 6 724 -11 -3 -14 

2015 6 771 -4 51 47 

2016 6 784 2 11 13 

2017 6 784 -13 13 0 

2018 6 762 -7 -9 -16 

2019 6 747 -15 0 -15 

2020 6 748 -34 35 1 
 
Befolkningsförändringen sker inte jämt över kommunens geografiska yta. Sedan 2000-talets 
början ses en minskning av befolkning i kommunens norra och västra del med över 200 
personer. Samtidigt har befolkningen i kommunens södra delar vuxit de sista tio åren med ca 
90 personer och i Robertsfors tätort med ca 40 personer. 

5.3  Demografisk utveckling 

Antalet invånare och demografin ger de mest grundläggande förutsättningarna för 
kommunens finansiering och verksamhet. Demografin har utvecklat sig enligt nedanstående 
tabell de senaste fem åren. Antalet individer i åldersgrupperna som omfattas av kommunens 
dominerande verksamheter barnomsorg/utbildning har ökat med 11 personer. Individer och 
åldersgruppen som kan omfattas av äldreomsorg har ökat med 104 personer.  
 
Åldersgruppen mellan 20-64 år har minskat med 151 personer under en femårsperiod, vilket 
är den grupp som ger störst skatteintäkter. 
 



 

12 
 

ROBERTSFORS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2020 

 
Tabell: Demografisk utveckling (SCB) 
 

  Ålder Ålder  Ålder Ålder Summa 

År 0-19 20-64 65-79 80- folkmängd  

2016 1486 3600 1264 434 6784 

2017 1493 3581 1284 426 6784 

2018 1485 3535 1296 446 6762 

2019 1490 3486 1328 443 6747 

2020 1497 3449 1359 443 6748 

Förändring 5 år 11 -151 95 9 -36 

 

5.4  Arbetsmarknad 

Coronaepidemins effekter på arbetslösheten syns tydligt. Vid årsskiftet var arbetslösheten i 
riket 8,3 %. Trots statliga stöd till näringslivet gick arbetslösheten upp kraftigt under året.  
I februari 2021 har arbetslösheten ökat till 8,8 % enligt SCBs arbetskraftsundersökningar. 
 
Antalet öppet arbetslösa i Robertsfors i åldersgruppen 16-64 år var i december 2020 111 st. 
Det är 8 stycken färre än december 2019. Antalet sökande i program var 102 st. Motsvarande 
antal 2019 var 74 stycken. Sökande som har arbete med stöd uppgår till 96 st, vilket är 2 fler 
än förra året. Av dem har 19 anställningsstöd, 6 st introduktionsjobb och 13 st extratjänster. 
Totalt är bedömningen att Robertsfors inte drabbats lika hårt som riket i stort när det gäller 
arbetslösheten. 
Många har fått en extratjänst som varit långtidsarbetslösa. Där har kommunen via 
Arbetsmarknadsenheten gjort ett bra arbete och erbjudit många en extratjänst i kommunens 
verksamheter. Det har också märkts då det gäller försörjningsstöd. Kostnaden för 
försörjningsstöd har minskat och betydligt färre erhåller försörjningsstöd. 

5.5  Bostadsmarknad 

Stiftelsen Robertsfors Bostäder äger de flesta hyresfastigheter i kommunen. Efter beslut så 
har fyra parhus sålts till privat aktör under året. Fler hus kommer att säljas under 2021. Det 
innebär fler privata aktörer inom bostadsmarknaden i Robertsfors kommun. Det kommer 
också att innebära möjligheter för RoBo att kunna bygga nya bostäder om behov finns. 
Framför allt att stärka sin ekonomi också. Två hyreshus i Ånäset har övertagits av SABO, redan 
under 2019, som under året har påbörjat renovering av lägenheter till seniorboenden för 65+. 
Detta beräknas vara klart under våren 2021.  
 
Robertsfors kommun har de senaste fyra-fem åren jobbat aktivt med bostadsutvecklings-
frågan utifrån den bostadsförsörjningsstrategi till år 2030 som kommunfullmäktige antagit 
och den handlingsplan som kommunstyrelsen la för perioden 2017 - 2020. Återrapportering 
av handlingsplanen till kommunstyrelsen pekar på tydlig effekt för många områden. Bland 
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annat finns idag en ökad planberedskap med aktuell översiktsplan (ÖP19), en mark och 
exploateringspolicy, vilket utgör en grundläggande förutsättning för övriga plan och 
exploateringsprocesser. Ett större antal detaljplaner har även arbetats fram eller befinner sig 
i olika stadier av förändring. Under året har nio detaljplaner behandlats som befinner sig i olika 
skeden i planprocessen. Bland annat har kommunen själv initierat mindre förändringar av 
befintliga detaljplaner, så kallat ”frimärkesförändringar”. Detta för att snabbt och relativt 
billigt tillskapa möjlighet för nybyggnation av flerfamiljshus i Robertsfors och Bygdeå tätorter. 
 
Northvoltfabriken i Skellefteå som byggs skapar stora behov av bostäder främst i Skellefteå. 
Men Robertsfors kommun ligger nära och förväntningarna är att detta ska ge ringar på vattnet 
även i Robertsfors. Därmed ökar behovet av bostäder, både lägenheter och hus. 
Norrbotniabanan underlättar för boende att snabbt ta sig till jobben i andra kommuner. 
 
De senaste åren ses en tydlig ökning av fastighetspriset för småhus i kommunen. Priset för 
fritidshus har ökat än mer och ligger på en ännu högre nivå. Ökningen av kvadratpriserna har 
också gett ökade möjligheter för privatfinansiering av nyproduktion i kommunen. Något som 
är mycket viktigt för att skapa förutsättning för inflyttning. 

5.6  Betydande avtal och regelförändringar 

Inga lagstiftningsförändringar, förändringar i huvudmannaskap eller liknande som i hög grad 
påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar har genomförts.  

5. 7  Utbildning och kompetensförsörjning 

Förskoleverksamheten har de senaste åren präglats av införandet av en ny läroplan för 
förskolan. Den förtydligar förskolans pedagogiska roll för barnens utveckling. En förstärkning 
av ledarorganisationen gjordes under 2019, vilket har och ska underlätta arbetet framledes. 
Kompetensförsörjningen är en påtaglig utmaning inom förskolornas verksamheter som 
fortsatt även detta år. Antalet utbildade förskollärare ökade förra året, men arbetet med att 
öka antalet och andelen utbildade förskollärare fortsätter. Förskolan Lillskogen med sju 
avdelningar färdigställdes och öppnades i maj 2020. 
 
Robertsfors kommun har under en längre tid arbetat målmedvetet för ökad kvalitet och 
måluppfyllelse i kommunens skolverksamheter. Resultat och kvalitet följs löpande upp och 
rapporteras till kommunstyrelsens genom de huvudmannarapporter som lämnas för varje 
läsår. De senaste åren har utvecklingsarbetet även fått stöd från Skolverket inom ramen för 
Bästa skola. Andelen elever behöriga till gymnasiet är 89%, vilket innebär att det är 6 
obehöriga elever till nationella gymnasieprogram. Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun var det endast 70,6% 2020 som klarade sina gymnasiala studier med examen 
inom 5 år, jämfört med 80% år 2019. Målet för kommunen klarades inte då det är mer än 75%.  
 
Barnkonventionen blev en del av svensk lag från den 1 januari 2020. Utgångspunkten är att 
lagstiftarna ska ha tagit hänsyn till barnkonventionen i utformningen av skollagen. Frågor kan 
ändock uppkomma, till exempel om hur man ska tillämpa bestämmelserna. För 
grundskoleverksamheten innebär kommande år behov av fortsatt återhållsamhet och 
noggrann ekonomisk uppföljning. 
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Under 2020 pågick utbildningsplikten som innebär att kommunerna är skyldiga att erbjuda 
deltagare i etableringen med kort utbildningsbakgrund studier inom vuxenutbildningen som 
kombineras med SFI. Lärcentrum har med anledning av detta inrättat ett så kallat 
Arbetsmarknadsspår för kortutbildade där studier på SFT kombineras med andra kurser samt 
praktik. Finansieringen har möjliggjorts via medel från Länsstyrelsen. 

5.8  Vård och omsorg 

Robertsfors kommun fortsätter att bedriva en vård och omsorgsverksamhet med god kvalitet 
och brukarnöjdhet. Nationellt sker idag en strukturförändring till följd av demografi och 
medicinsk utveckling, med allt färre vårdplatser och en större andel vård i hemmet. Även i vår 
kommun pågår arbetet med att stärka förutsättningarna för denna förändring ytterligare. 
Målsättningen är att öka möjligheten för äldre att bo kvar hemma längre och att öka 
möjligheten att leva ett liv i självständighet. Därför kommer insatser i ordinärt boende att vara 
ett prioriterat område inom äldreomsorgen. Som ett led i detta arbetas det med att utveckla 
trygg och säker hemgång som innebär att en person som skrivs ut från sjukhus eller 
kortidsvistelse får en teambaserad utredning och ett utökat stöd i hemmet.  
 
Regionernas slutenvård och primärvård kommer i betydligt större utsträckning att arbeta för 
individens möjlighet att få vård i sin närmiljö och i möjligaste mån i hemmet, vilket troligtvis 
kommer att medföra en ansvarsförskjutning från region till kommun då vi har ett gemensamt 
ansvar för primärvårdinsatser. Regionen och kommunen ska tillsammans utveckla detta 
arbete. 
Inom särskilt boende kommer en avdelning att stängas och korttidsboendet flyttas till dessa 
lokaler då de blir helt tomma.  
 
Kommunstyrelsen genomförde en genomlysning av Robertsfors kommuns struktur för äldre 
och handikappomsorg. Den ligger till grund för de strukturbeslut som tagits under året. 
 
Kompetensförsörjningen är en stor utmaning och brist på utbildad personal och vikarier ger 
en stor belastning på ordinarie personal. För andra året i följd har man därför hyrt in sommar-
bemanning av undersköterskor.  
 
Området vård och omsorg har under året präglats av hanteringen av Covid-19. Ökade 
kostnader för personal på grund av höjd beredskap, iordningställande av Covid-avdelning 
kostnad för bemanningsföretag mm. Även skyddsutrustning har generat hög kostnad.  

5.9  Finansiella risker 

Kommunfullmäktige beslutade under 2019 om en ny styrmodell från och med 2020. Målet var 
att få en samlad tydlig styrning för kommunen. Under 2020 har därefter en ny finanspolicy 
arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige både för koncernen och för kommunen. 
Koncernen som helhet har ökat sina lånevolymer de sista åren. Totalt uppgår låneskulden till 
105 715 (80755) miljoner kronor. Ökningen av låneskulden beror på byggandet av hyreshus, 
Bostadsbolaget och 7-avdelningsförskola för kommunen. Största delen är rörlig ränta och 
snitträntan är 0,20%. (0,22%) 
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Kommunen har en relativt liten lånevolym (45 mkr) och använder sig vid upplåning i första 
hand av Kommuninvest. Då lånevolymen är liten så är man inte lika känslig för svängningarna 
på marknaden. En risk som kan uppstå är att kommunen fortsätter att investera mycket, med 
högre upplåning som följd. Kommunens lån uppgår till 31 december 2020 till 45 miljoner 
kronor. 
 
Kommunen har idag inga placerade medel och de finansiella riskerna bedöms som låga. 
 

5.10  Pensionsförpliktelse 

Enligt RKR R15 ska förvaltningsberättelsen innehålla upplysningar om de totala pensions-
förpliktelserna för kommunkoncernen och kommunen. I koncernen är det endast kommunen 
som har anställda och därmed pensionsförpliktelser. I tabellen nedan visas kommunens 
pensionsförpliktelser. Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är 
beräknade enligt RIPS och redovisas enligt den s.k. blandmodellen i enlighet med lag om 
kommunal bokföring och redovisning. 
 
Tabell Pensionsförpliktelse 
 
Pensionsförpliktelse 
1.Total pensionsförpliktelse 

a. Avsättning inkl särskild löneskatt 
b. Ansvarsförbindelse inkl särskild löneskatt (ej i 

balansräkningen) 

2020 
14 740 

162 302 

2019 
9 409 

165 225 

2. Pensionsförpliktelse som tryggats i   
pensionsförsäkring  

23 900  21 640 

3. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0 
 

0 

4. Summa pensionsförpliktelse (inklusive försäkring) 
 

200 942 196 274 

 
Förvaltade pensionsmedel -Marknadsvärde 
 
5..Totalt pensionsförsäkringskapital 
a. Varav överskottsmedel 

2020 
32 052 

526 

2019 
28 590 

558 
   
6. Totalt kapital, pensionsstiftelse 0 

 
0 

7. Finansiella placeringar (egna förv pensionsmedel) 
 

0 0 

8. Summa förvaltade pensionsmedel 32 052 28 590 
 
Finansiering 
 
9. Återlånade medel 
10. Konsolideringsgrad 

2020 
168 890 

16% 

2019 
167 684 

15% 
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Kommunen har ett omfattande pensionsåtagande uppgående till 200 942 tkr. Återlånade 
medel, skillnad mellan förpliktelse och marknadsvärdet för förvaltade pensionsmedel, uppgår 
till 168 890 tkr.  
 
Kommunen försäkrade bort en del av pensionsförpliktelse motsvarande 5 059 tkr inklusive 
löneskatt under 2013.   
 
Pensionsförpliktelsen redovisas sedan 1998 enligt den s k blandmodellen där pensioner 
intjänade före 1998 inte skuldförs utan redovisas som ansvarsförbindelse. Förpliktelsen som 
redovisas som ansvarsförbindelse uppgår till 162 302 tkr. Upplysningar om förpliktelsen finns 
i not 17 o not 20.  
 

6.0  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 planering och 
förberedelse. Men det är sociala sektorn som drabbats hårdast, där man fick in smitta 
på ett boende som påverkade både personal och brukare. Coronaviruset har i många 
verksamheter medfört ökade kostnader, något som staten kompenserat för.  
 

• 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 
under våren. Under hösten har alternativa besöksmöjligheter getts. 
 

• För att försöka 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. 
 

• 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. 
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• Medel på 288 000 kr har tillskjutits till arbetsmarknadsenheten från 
Kommunfullmäktige för arbetet med strategiska anställningar. 
 

• En Landsbygdsstrategi tas fram för Umeåregionen.  
 

• En informatör har förstärkt koncernens möjlighet till kommunikation.  
 

• Ny kommunchef tillträdde i maj. 
 

• Robertsfors Kommun är utsedd till årets Kulturkommun 2020.  Tyvärr har Corona-
epidemin påverkat det program som planerats för hösten. Arbetet fortsätter under 
våren 2021. 
 

• Arbetet och planeringen av Norrbotniabanan har fortsatt och en tillväxt- och 
investeringsstrategi är framtagen med extern konsult.  
 

• Robertsfors Bostäder har sålt tre huskroppar i Robertsfors under året. 

7.0  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 denna nya modell fattades genom antagandet av Plan- och budget 
dokumentet 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.  
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Plan och budget dokumentet 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 2015-06-08 § 38. Samt ersätter 
Riktlinjer för investeringar Robertsfors kommun, antagna av kommunfullmäktige 2011-04-
27.   
 
Dokumentet tar också hänsyn till den lagstiftning på EU-nivå som påverkar Sverige, samt 
internationella överenskommelser som Sverige antagit. Till exempel resolutionen Agenda 
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. 

7.1  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 
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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 
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 skyldighetsstiftning 
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 sätta mål för 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.  

7.2  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 



 

20 
 

ROBERTSFORS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2020 

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. 
 
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.   

7.3  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. 
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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. 

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 20 

 

Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs 
enkätdel, ranking 

 
156 (2018) 

 
Kolada 
(Svenskt 
Näringsliv) 

 
Nej 

 
Plats 100 eller 
bättre 

115 

 

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 

7 

Inpendlingsomfattning i kommunen 12 % totalt 
(2017) 

12 % män 

12 % 
Kvinnor 

Kolada (SCB) Nej 15 % 16% 

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/minskni
ng) 

104/2019 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 976/100k 
(2018) 

Kolada (BRÅ) Ja Mindre än 
800/100k 

(Notera, mått 
varierar snabbt 
vid enstaka 
ökning/minskni
ng) 

667/2019 

976/2018 
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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 uppnås under verksamhetsåret p g a Covid 19 

Att vara projektägare för NIS 6.0 och arbeta utifrån projektets mål. 

Måluppfyllelse: Robertsfors kommun äger projektet 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. Det har också under kvartal 4 tagits fram nya medborgarlöften i samverkan 
med polisen. 

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. Antalet vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt 
bistånd är bland de lägsta i riket. 

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

Måluppfyllelse: Ingen handlingsplan framtagen. Däremot så arbetar sektor tillväxt med digitalt 
först och är ansvarig för flertalet av de digitala koncernövergripande projekt som införts/införs. Ett 
av uppdragen har varit att digitalisera receptionen. Slutfört. Sektorerna arbetar vidare. 

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

 

Måluppfyllelse: Finns politiskt beslut taget. Förvaltningen arbetar med att skapa platser för de 
behov som finns idag. Handlingsplaner ska upprättas så att praktikplatserna blir bra. 

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. Alla sektorer arbetar intensivt med att få ner 
sjuktalen, men coronaviruset har gjort det svårt. Arbetet med att minska sjuktalen har gjorts via 
kommunens rehabkoordinator. 

 

 



 

24 
 

ROBERTSFORS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2020 

 

God folkhälsa och utbildning, aktiv och i rörelse  

Mått Värde år X Källa Agenda 
2030 ? 

Värde 
2022 

Värde  

Invånare med fetma, andel 
(%) 

22% totalt 
(2018) 

27 % kvinnor 

18 % män 

Kolada ( 
Folkhälsomyndigheten 
m.fl.) 

Ja 20% max 
per kön 

22% 

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 

3928/2019 

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 

70,6 

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 

24 
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KS och dess utskott och förvaltning ska därför 2020 fokusera extra på att: 
 

Att Folkhälsoprogrammet åtaganden aktualiseras av respektive berört utskott och sektor.  

Måluppfyllelse: Pågår. Ej klart p g a Covid 19 och hög arbetsbelastning 

Att en översyn av föreningsbidrag genomförs och utformas för jämställd idrott och incitament 
för rörelse och folkhälsa. 

Måluppfyllelse: Pågår ej klart p g a Covid 19 och hög arbetsbelastning. 

Insatser för minskade fallskador inom omsorgen sker, bland annat följs arbetet genom 
avvikelserapport i månadsrapport till Sociala utskottet. Rörelseträning erbjuds på tre orter, 
men har pausats p g a pandemin. 

Måluppfyllelse: Minskat via det arbete som bedrivs.  

Att grundskolan aktualiserar sin strategi baserat på erfarenheterna från Bästa skola, 
utskottets och kommunstyrelsens slutsatser från huvudmannarapport samt professionens 
kunskap och erfarenhet. 

Måluppfyllelse: Grundskolan arbetar enligt strategin baserat på erfarenheterna från Bästa skola.  

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 och Folkhälsoråd är två andra samverkansforum där RF-SISU sitter med. 
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Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat 
  

Mått Värde 
år X 

Källa Agenda 
2030 ? 

Värde 2022 Värde  

Årets resultat av skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

  Ådata Nej  Minst 2% 5,19% 

Kommunens soliditet   Ådata Nej Minst 60% 56% 

Kommunens investeringsram 
motsvaras av avskrivningskostnaderna. 

  Ådata Nej  0 i skillnad mellan 
investeringsram och 
avskrivningskostnaderna 

Underskott 

15 416 tkr  

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 % Inte 
aktuellt 
under 
2020 

Nettokostnaderna för verksamheterna 
ska inte överstiga 4 % jämfört med 
föregående år 

  Ådata Nej Mindre än 4 % Minskat 
med 1,98% 

Demografisk försörjningskvot 0,91 
totalt 
(2018) 

0,95 
kvinnor 

0,88 män 

Kolada (SCB) Ja Max 0,9 0,96 

Tillgång till bredband om minst 100 
Mbit/s, andel (%) 

68,3 % 
(2018) 

Kolada (Post- 
och 
telestyrelsen) 

Ja  Minst 70% 74% 

Insamlat mat- och restavfall, kg/person 190 % 
(2017) 

Kolada (Avfall 
Sverige) 

Ja Mer än 200 kg/person 183 kg 
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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 konstant med att öka kostnadsmedvetenheten ute i 
verksamheterna.  

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

 

Måluppfyllelse: Inom äldreomsorgen har man med framgång infört tillsynskameror, GPS 
positionering mm. Arbetet fortsätter för att ta tillvara alla möjligheter. 

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

 

Måluppfyllelse: Pågår kommer med stor sannolikhet inte att nås. Idag saknas hus, lägenheter mm 
för att den inflyttningen ska vara möjlig. 

 

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

 

Måluppfyllelse: Här pågår arbetet för fullt och arbetar enligt fattade beslut och prioriteringar. 

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

 

Måluppfyllelse: Insamling av matavfall startade i mars 2020, efter en period av mycket planering 
och extra arbete med förberedelser. Införandet är klart. 

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

 

Måluppfyllelse: Pågår dagligen. 
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Samexistens med och respekt för natur och kultur 
 

Mått Värde år X Källa Agenda 
2030 ? 

Värde 
2022 

Värde  

Bostäder som planlagts under två senaste 
åren, antal/1000 inv 

7,1 (2017) Kolada (SKL + 
SCB) 

Nej Minst 8 7,1 

Nöjd Region-Index – Bostäder 50 på index totalt 
(2018) 

48 på index 
kvinnor 

52 på index män 

Kolada (SCB) Nej Mer än 
50 

54 
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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 med detaljplaner pågår på flera ställen i kommunen, främst vid havet. O 
Bygdeå har detaljplan fastställts för möjlighet att bygga flerfamiljsbostäder. 

I samarbete och utifrån KFs beslut se över möjlighet med klimatbudget. 

 

Måluppfyllelse: Inget klart. 

Ta fram en Besöksnäringsstrategi för kommunen.  

 

Måluppfyllelse: Pågår ej klart. Klart under kv 2 2021 

Lokalt implementera Landsbygdsutvecklingsstrategi i Umeåregionen. 

 

Måluppfyllelse: Klart kvartal 4 2020. 

 

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

 

Måluppfyllelse: Arbetet pågår. Diskussioner med Trafikverket har ägt rum under året och fortsätter 
under 2021. 
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8.0 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

8.1  God ekonomisk hushållning 

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. För att säkerställa det krävs att varje generation står för de kostnader de ger 
upphov till. De ekonomiska medlen utgör en restriktion för verksamhetens omfattning. Mål 
och riktlinjer för verksamheten ska bidra till att resurserna i verksamheten används till rätt 
saker och att de används på ett effektivt sätt. För att nå en god ekonomisk hushållning har 
kommunen definierat finansiella mål och mål för verksamheten. 
 
Utifrån de mål och uppdrag kommunstyrelsen, utskott och förvaltning ska fokusera på 
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. 
 
Pågående pandemi gör även att antalet företagsbesök 2020 inte har kunnat uppnå målet på 
50 besök.  
 
Då det är nya medarbetare och chefer på flera platser i förvaltningen kommer troligenen 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 beslut lyfts löpande till utskott och kommunstyrelse. 
 
Arbetet med Norrbotniabanan pågår och ett genomförandeavtal ska skrivas med trafikverket. 
En del av ärendena kommer att omfattas av så kallade separatavtal där man klargör ansvar 
och finansiering gällande detaljer som t ex gällande Golfbanan. Arbetet med Norrbotniabanan 
kommer att kräva stora personella resurser redan under 2021 för att påbörja arbeten med t 
ex strukturplaner, detaljplaner, samråd, koordinering mm. I dagsläget har inte förvaltningen 
dessa resurser eller kompetenser utan måste söka externfinansiering via t ex projekt, vilket är 
en riskfaktor. Kommunstyrelsen har under början av 2021 beslutat att anställa en 
processledare till projektet.  

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

Årets resultat av skatteintäkter och 
generella statsbidrag. 

 Minst 2% Uppfyllt. 
Motsvarar 5,19% 

Kommunens soliditet. Minst 60% Uppfylls ej. 56% 
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Kommunens investeringsram motsvaras av 
avskrivningskostnaderna. 

 0 i skillnad mellan 
investeringsram och 
avskrivningskostnaderna 

Investeringarna 
uppgick till 34 262 
tkr och 
avskrivningarna till 
18 846 tkr 

Utrymme för större investeringar kan till viss 
del göras men då bör avsättning ske åren 
innan med minst 50 % av total 
investeringskostnad. 

Minst 50 % Ej aktuellt under 
2020 

Nettokostnaderna för verksamheterna ska 
inte överstiga 4 % jämfört med föregående 
år. 

Mindre än 4 % Nettokostnaderna 
har minskat med 
1,98% 

 

8.2  Slutsatser avseende god ekonomisk hushållning 

Robertsfors kommuns ekonomiska ställning har förbättrats mycket de senaste fem åren för 
koncernen, även om 2019 blev ett år med underskott. Det egna kapitalet har ökat med 34 717 
tkr för koncernen respektive 31 823 tkr för kommunen under perioden. 2019 års underskott 
har återställts med årets överskott.  
 
Tabell: Förändring av eget kapital 2016 - 2020 (mkr) (koncernen) 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Eget kapital 194 312 203 160 203 325 202 655 229 029 

 
Tabell: Förändring av eget kapital 2016 - 2020 (mkr) (kommunen) 
 
 2016 2017 2018 2019 2020 
Eget kapital 189 411 197 423 197 846 197 334 221 234 

 
Soliditeten har under samma period minskat med 11 % för koncernen och för kommunen med 
10 %. För kommunen uppgår soliditeten vid 2020 års utgång till plus 54 %. Räknar man med 
ansvarsförbindelsen (pensioner före 1998) uppgår den till 14 % vilket kan betraktas som en 
bra ekonomisk grund.  
 
Ansvarsförbindelsen har minskat med 2 923 tkr från 2019 till 2020. Pensionskostnaderna har 
ökat med 521 tkr i jämförelse med 2019. 
 
Den långfristiga skulden har ökat med 35 000 tkr för femårsperioden. Investeringarna låg på 
en låg nivå fram till och med 2013 och kunnat finansieras med tillgängliga likvida medel. Även 
då investeringsvolymen ökade under 2014 - 2018 har investeringarna kunnat göras med egna 
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likvida medel. Investeringen av den nya förskolan samt andra större investeringar för 2019 
och 2020 har inneburit att nya lån har tagits upp med 35 000 tkr. De stora investerings-
volymerna kommer att ge högre avskrivningskostnader på sikt och vi ser att kostnaden har 
ökat väsentligt från 2019. Prognosen för 2021 och framåt är väsentligt högre 
avskrivningskostnader baserat på de pågående stora investeringarna som färdigställts i år och 
kommande år.  
 
Satsning på bredbandsutbyggnad i kommunen har fortsatt även under 2020. Även om 
finansieringen med bidrag är hög, så blir kostnaden för kommunen också hög. 
 
Även äldre >70 år ökar och trenden är att de bor hemma längre. Fler behöver hemtjänst i 
hemmet. Antalet beviljade timmar till hemtjänst har fortsatt att öka, vilket medfört ökade 
kostnader. Medelåldern för anställda i kommunen är hög och de närmaste åren kommer 
många nyanställningar att behöva göras.  
 
Sammanfattningsvis krävs en fortsatt stram ekonomisk hushållning av skattemedel och en 
strävan att använda dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Resultatet för 2020 har till 
stora delar räddats av Statens generella statsbidrag på grund av Covid-19 samt 
kostnadsersättningar för sjuklöner och andra ökade kostnader i samband med Covid-19.  
Verksamheterna har gått från stora prognostiserade underskott både i ekonomirapport 1 och 
delårsbokslut till ett överskott inom kommunstyrelsens verksamheter med 4 040 tkr. 
Viktigt att komma ihåg är att 2012 - 2014 innebar de stora överskotten återbetalningar från 
AFA pengar. Åren därefter har extrapengar till flyktingverksamhet, som man förvaltat på ett 
bra sätt, bidragit till bra resultat.  
 
Kommunfullmäktiges ekonomimål på 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag har 
uppfyllts. Överskottsmålet krävs för att säkerställa det framtida pensionsåtagandet och för att 
inte belasta framtida generationer. De flesta ekonomimålen har uppfyllts och många av 
kommunfullmäktiges uppsatta verksamhetsmål är uppfyllda eller har en bra prognos om att 
bli uppfyllda.  

8.3  Resultat och ekonomisk ställning 

Årets resultat för koncernen är ett överskott med 26 374 tkr. Detta är 26 958 tkr bättre än 
förra året. Av årets resultat kan plus 23 900 tkr hänföras till kommunens verksamhet och plus 
2 467 tkr till Robertsfors Bostäder. Stiftelsen Sikeå Hamn redovisar ett resultat på 8 tkr.  
 
Kommunens resultat motsvarar kommunfullmäktiges mål på ett överskott med 2 procent av 
skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets resultat motsvarar 5,19%. Den post som 
påverkar resultatet mest är statens ökade generella statsbidrag samt ersättningen för ökade 
kostnader och sjuklönekostnader på grund av Covid-19. 
 
Robertsfors Bostäder uppvisar ett överskott på 2 467 tkr, vilket är 2 539 tkr bättre än 
föregående år. Stiftelsens omsättning ökade med 33 366 tkr jämfört med föregående år, där 
vidarefakturering av kostnader till SBO projektet står för 31 595 Tkr och försäljning av 
fastigheter står för 1 822 Tkr Under avsnittet Koncernen i slutet av Årsredovisningen redovisas 
Robertsfors Bostäders resultat mer utförligt. 
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Nedanstående analys avser koncernen: 
 
Verksamhetens intäkter har ökat med 38 335 tkr i jämförelse med 2019. Den största ökningen 
hänförs till vidarefakturering för Robertsfors Bostäder till Statens Bostadsomvandling med 
31 595 tkr och försäljning av fastighet med 1 822 tkr. För kommunens del är största ökningen 
taxor och avgifter, som ökat med 3 743 tkr. Hyror och arrenden har ökat med 858 tkr och 
försäljningsintäkter med 462 tkr. Bidrag har minskat med 653 tkr. Bidrag från staten har 
erhållits för sjuklönekostnader,  
 
Verksamhetens kostnader har ökat med 25 601 tkr. Ökningen här hänvisas till 
vidarefakturering för Robertsfors Bostäder till SBO. (31 595 tkr) Kostnaderna för avskrivningar 
har också ökat med 255 tkr. Verksamhetens kostnader i kommunen har minskat med 4 280 
tkr.  
 
Verksamheterna har gjort effektiviseringar men också vakanta tjänster del av året har bidragit 
till överskottet. Löner och sociala avgifter har minskat med 1 297 tkr. Bränsle, energi och 
vatten har minskat med 2 224 kr, köp av huvudverksamhet har minskat med 2 505 tkr samt 
transporter med 1 204 tkr. Ökade kostnader finns för övriga tjänster/entreprenader med 
1 342 tkr, telekom/avgifter med 3 3491 tkr och pensionskostnader med 503 tkr.  
 
Pensionskostnaderna fortsätter att öka, vilket är en effekt av att fler personer har högre löner 
vilket gör att de kommer över brytpunkten som medför ökade kostnader.  
 
Kostnaderna för avskrivningar har ökat med 1 280 tkr jämfört med 2019. Det är ett resultat 
av att vissa stora investeringar färdigställts och aktiverats. Exempelvis det nya hyreshuset i 
Robertsfors har kostnaden belastats fullt ut 2020. För kommunen har bl a nya 7-
avdelningsförskolan aktiverats samt delar av bredbandsutbyggnaden vilket gör att ökningen 
för byggnader och tekniska anläggningar ökat med 458 tkr.  
 
Avskrivningar för maskiner och inventarier har också ökat med 754 tkr.  
 
Investeringarna har ökat de senaste fem åren och ligger på en hög nivå i förhållande till 
riktlinjerna, där investeringsnivån ska motsvaras av kostnaden för avskrivningar. Prognoserna 
för kommande år visar att kraftigt ökade avskrivningskostnader är att vänta de närmaste åren 
i och med färdigställande av en rad stora investeringsprojekt. 
 
Under 2020 har kostnaden för investeringar uppgått till 36 211 tkr för koncernen. Det är en 
minskning med 34 879 tkr i jämförelse med 2019. Kommunens investeringar har uppgått till 
34 263 tkr (57 448tkr) och Robertsfors Bostäder 1 948 tkr (13 642tkr)  
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Tabell: Investeringar 2015 - 2020, Robertsfors kommun 

 
Verksamhetens nettokostnader har under året minskat med 8 926 tkr, vilket beror på att 
verksamheterna på ett ansvarsfullt sätt sett över verksamheterna och arbetat för att arbeta 
på ett effektivt sätt. Ersättningen från staten för ökade kostnader på grund av covid-19 har 
också påverkat kostnaderna positivt. En mer detaljerade beskrivning av nettokostnaderna 
finns under stycket ”Jämförelse nettokostnader”.  
 
Skatteintäkterna och de generella statsbidragen har ökat med 15 794 tkr i jämförelse med 
2019. Skatteintäkterna har minskat med 1 581 tkr och de generella statsbidragen har ökat 
med 17 175 tkr. De flesta delposterna har ökat, kostnadsutjämningen med 4 597 tkr, 
regleringsbidrag med 2 154 tkr, fastighetsavgiften med 714 tkr och de generella statsbidragen 
från staten med 11 966 tkr. Inkomstutjämningsbidraget har minskat med 543 tkr. I de 
generella statsbidragen ingår bland annat statens ökade statsbidrag riktat till Covid-19.  
 
Finansnettot för koncernen har ökat med 288 tkr. Vilket förklaras av ytterligare långfristig 
upplåning samt något ökade räntekostnader. För kommunen är ökningen 193 tkr jämfört med 
2019. 

8.4  Jämförelse med budget (Robertsfors kommun) 

Resultatmålet enligt den av kommunfullmäktige fastställda resultatbudgeten för 2020 var ett 
positivt resultat på 8 502 tkr. Resultatmålet har uppfyllts och uppgår till 23 899 tkr. Detta är 
15 397 tkr bättre än budget. I allt väsentligt beror det på det statsbidrag som regeringen 
beslutade att ge kommunerna under året, med anledning av pandemin och till förstärkning av 
välfärden.  
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Verksamheterna inom kommunstyrelsens område har redovisat ett överskott totalt på 4 040 
tkr. Budgetuppföljning/prognos under året för verksamheter inom kommunstyrelsens ram 
(tabell nedan) 
 
 
Tabell: Budgetuppföljning/prognos under året för verksamheter inom KS ram 
 

  BUDGET PROGNOS PROGNOS Utfall 

KOMMUNSTYRELSENS BUDGET 2020  AV. EK 1 AV. DELÅRSB HELÅR 

POLITISK VERKSAMHET 3 049 -500 -442 -198  
KOMMUNLEDNING MM 19 783 -1550 -1658 -221  
KOLLEKTIVTRAFIK 6 347 100 269 310  
BREDBAND -96 0 0 1 415  
ARBETSMARKNAD, TILLVÄXT 1 902 0 -250  1 711 
KULTUR, HÄLSA, IDEELL 12 979 0 -250 64  
NÄRINGSLIV, TURISM 2 510 0 500 -601  
FÖRSKOLA 42 690 77 194 -1 912  
GRUNDSKOLA 88 807 -1 001 -158 2 614  
LÄRCENTRUM 6 915 847 948 -31  
GYMNASIE IKE 28 900 -289 203 559  
SÄRSKOLA  6 543 -42 -131 -511  
KULTUR INOM BOU 1 703 0 62 78  
INS FÖR ORDINÄRT BOENDE 41 328 -2 965 -2 700 -1 097  
INS FÖR SÄRSK BOENDE 83 137 -280 -2 400 1 981 
INSATSER-FUNKTIONSHINDR 30 372 -1 825 -1 300 -834  
INSATSER FÖR BARN OCH FAMILJ 16 823 -3 000 -2 350 -1 523  
INSATSER FLYKT O INVANDRARE 0 0 0 0  
FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST 2 397 280 706 752  
TILLSYN MILJÖ O BYGG 3 479 269 527 838  
FASTIGHET INKL. PARK -21 355 0 -300 1 153  
LOKALVÅRD 150 -635 -911 -613  
GATOR 9 284 -16 364 1 591  
VA -2 151 233 980 -699  
RENHÅLLNING -784 70 597 -652  
MÅLTIDSVERKSAMHET 13 889 -917 -811 331  
SHB KONTOR/BILPOOL 2 034 -198 -351 -465  
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 400 635 -11 342 -8 662 4 040  

 
Budgetuppföljningen pekade i maj 2020 (ekonomirapport 1) på en negativ budgetavvikelse 
på – 11 342 tkr för verksamheterna inom kommunstyrelsens ram. De största avvikelserna 
prognostiserades inom ordinärt boende, insatser för funktionshindrade samt barn- och familj. 
För hela kommunen prognostiserades ett underskott på -1 755 tkr. 
 
I delårsbokslutet för årets åtta första månader – som behandlades av kommunstyrelsen i 
september prognostiserades ett positivt resultat på 10 701 tkr. För kommunstyrelsens 
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verksamheter prognostiserades ett underskott på -8 662 tkr. Beträffande slutliga utfallet mot 
kommunens resultatbudget görs nedanstående analys: 
 
Verksamheternas nettokostnader avviker i jämförelse med budget inom kommunstyrelsen 
övrigt med totalt 419 tkr. Kostnaderna för den politiska verksamheten överstiger det 
budgeterade utrymmet med 198 tkr. Det beror på att medel inte tillskjutits i samband med 
nytt arvodesreglemente. Det blev lägre än prognosen beror på att man haft fler digitala möten 
och därmed lägre resekostnader. Kommunledning visar ett underskott på grund av högre 
kostnader för köp av konsulter mm.  
 
Verksamheter inom sociala utskottets ansvarsområde visar på ett underskott mot budget på 
-1 473 tkr. Detta är väsentligt lägre än prognosen vid delårsbokslutet på -8 750 tkr. Inom 
ordinärt boende gör man ett underskott på -1 097 tkr. Antalet ökade beslutade timmar har 
ökat främst inom hemtjänsten i Robertsfors, som också har det största underskottet. 
Underskottet har hållits nere med stöd av statsbidrag ”till stöd för vårdens medarbetare och 
trygg och nära vård.” De ökade sjuklönekostnaderna och ökade kostnader till följd av Covid-
19 har återsökts och beviljats från staten. Överskott på särskilt boende med 1 981 tkr är 
betydligt bättre resultat än vid tidigare prognoser. Det beror på ersättningarna från staten för 
sjuklönekostnader och för utökade kostnader på grund av Covid-19. Åtgärder har också 
genomförts, t ex minskad bemanning, minskat antal demensvårdsplatser, minskat antal 
korttidsplatser mm. Funktionsnedsättning, LSS gör ett underskott mot budget med 834 tkr. 
Främsta orsaken till underskottet är volymökning avseende korttidsvistelse för barn enl LSS. 
Individ och familjeomsorg, IFO visar på ett underskott på – 1 523 tkr. Utfallet var bättre än 
prognosen, men det är höga kostnader för placering på Hem för vård och boende (HVB) och 
familjehem. Sammanfattningsvis så har sociala sektorn under 2020 haft mycket stora 
kostnader på grund av Coronapandemin. Kostnaderna handlar om skyddsmaterial, samt 
ökade personalkostnader på grund av höjd beredskap, iordningställande av Covid-avdelning, 
kostnad för bemanningsföretag mm. Kostnaderna har återsökts och beviljats i sin helhet.  
 
Verksamheter inom barn- och utbildnings ansvarsområde visar på ett överskott mot budget 
på 797 tkr. Störst underskott visar förskolans verksamhet, - 1912 tkr. Det är betydligt större 
än vid tidigare prognoser. Detta förklaras främst av att Norra området anställt förskollärare 
trots renoveringen inte var klar, samt att 1,75 matpersonal till Lillskogen anställts som inte 
fanns med i budgeten. Grundskolan visar ett överskott med 2 614 tkr. Det förklaras främst av 
att statsbidrag använts effektivt under året. Grundsärskolan överskrider budgeten med 511 
tkr. Underskottet förklaras av att man utökat verksamheten till att omfatta samtliga stadier. 
Högre personalkostnader således. Gymnasiet IKE visar på ett överskott med 559 tkr.  
 
Verksamheter inom samhällsbyggnads ansvarsområde redovisar ett överskott med 2 546 
mot budget totalt. Det största överskottet har uppstått inom Gator, 1 591 tkr. Detta förklaras 
i sin helhet av att underhållsåtgärder inte hunnits med enligt plan till följd av arbetsbelastning 
avseende åtgärder inom övrig verksamhet på GVA. Även vakanser inom GVA påverkar 
överskottet. Avgifterna för renhållning redovisar ett överskott på 1 568 tkr inkl. 
kapitalkostnader. Detta överskott har bokförts som skuld till kollektivet och skall nyttjas under 
kommande treårsperiod. Även fastighet/park redovisar ett överskott med 1 153 tkr för 2020. 
Detta förklaras av försäljning av industrihuset i Bygdeå. Tillsyn Miljö/Bygg visar ett överskott 
mot budget med 838 tkr. I allt väsentligt beror det på vakanta tjänster och tjänstledigheter. 
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Färdtjänst visar ett överskott med 752 tkr. Orsaken förklaras av minskade resor till följd av 
rådande pandemi. Under första delen var också tjänsten som trafiksamordnare vakant. 
 
Verksamheter inom tillväxt ansvarsområde redovisar ett överskott mot budget med 1 174 
tkr. Näringsliv/besöksnäring visar på ett underskott på -601 tkr. Det beror på att verksamheten 
inom Bruksam inte är budgeterad. Bruksam visar ett resultat på – 712 tkr. 
Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott mot budget med 1 487 tkr. I allt väsentligt 
avser det ersättning till integration. Strategiska anställningar visar ett överskott på 224 tkr. 
Det beror främst på att Covid-19 gjorde det svårare att placera människor i denna åtgärd. 
Därför har inte hela budgeten kunnat nyttjas.  
 
Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag avviker mot budget med 10 148 
tkr. Skatteintäkterna är 10 039 tkr lägre än budget medan generella statsbidrag och 
utjämningsbidrag visar ett överskott på 20 087 tkr.  
Finansnettot lämnar ett överskott på 1 467 tkr. Det förklaras av att räntenivån på långfristig 
skuld fortfarande är på en låg nivå, samt att låneskulden fortfarande är relativt låg, 45 000 tkr.  

8.5  Investeringar och dess finansiering 

Årets investeringar för koncernen uppgår till 36 211 tkr. Av dessa svarar kommunen för 34 263 
tkr av investeringskostnaden och Robertsfors Bostäder för 1 948 tkr. För 2020 är 
investeringarna 36 827 tkr lägre än 2019. Den stora skillnaden avser inom Robertsfors 
Bostäder då de under 2019 färdigställde ett nytt hyreshus. 
 
Tabell: Nettoinvesteringar 2020 i jämförelse med föregående år 
 
Verksamhet Koncernen   Kommunen 
          
Mkr 2020 2019 2020 2019 
Industrilokaler 0 0 0 0 
Bostäder o kommersiella lokaler  -6,2 -13,9 -4,2 -0,2 
Gator, vatten, avlopp, avfall -5,8 -2,1 -5,8 -2,1 
It-infrastruktur -5,7 -11,0 -5,7 -11,0 
Utbildning -15,2 -40,0 -15,2 -40,0 
Äldreomsorg -1,8 -0,7 -1,8 -0,7 
Räddningstjänst 0 -0,6 0 -0,6 
Fritid -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 
Övrigt -1,2 -2,5 -1,2 -2,5 
Summa -36,2 -71,1 -34,2 -57,4 
 
Investeringsvolymen var i budget 2020 bestämd till 47 726 tkr, inklusive 31 904 tkr i 
tilläggsbudget för kommunen. Det är en hög nivå för investeringar i kommunen för fjärde året 
i följd. Nybyggnation av förskola i Robertsfors har färdigställts under året. Andra större 
investeringar är ambulansgaraget och ombyggnations av hälsocentralen. Ambulansgaraget 
blev betydligt dyrare än budgeterat. Orsaken till detta är att kostnaderna blev högre än 
budgeterat inom brand, ventilation och mark.  
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De största investeringarna för 2020 har gjorts inom barn- och utbildnings 
verksamhetsområde. Det är den nya 7 avdelningsförskolan och även reparation av tak, 
belysning mm vid Bygdeå skola.  
 
Införandet av matavfallskärl har gjorts under året, vilket uppgått till 1 689 tkr. 

8.6  Långfristiga skulder  

Koncernens långfristiga låneskuld är fortfarande relativt låg. Under året har lån upptagits med 
25 miljoner kronor för att kunna finansiera de stora investeringsvolymerna, framförallt inom 
kommunen där man tagit upp nytt lån med 20 miljoner kronor. För Robertsfors Bostäder har 
ett nytt lån på 5 miljoner kronor tagits. Koncernens anläggningstillgångar har ökat med 14 
miljoner kronor. 
 
Anläggningstillgångar och Koncernen   Kommunen 
långfristiga skulder         
Mkr 2020 2019 2020 2019 
Låneskuld 106 81 45 25 
Anläggningstillgångar   375 361 314 299 
Andel av anläggningstillgångar     
som finansieras med lån (%) 28% 22% 14% 8% 
 
 
Kommunfullmäktige har fattat beslut om många och större investeringar de senaste åren. 
Många och stora investeringar kräver mycket resurser för att drivas igenom. Många av de 
tidigare beslutade investeringar har inte genomförts inom planerad tid men under 2020 har 
många investeringar tagit fart även om det fortsatt är en del investeringar som inte 
färdigställts under 2020 utan förväntas färdigställas under 2021.  Under 2020 har man fattat 
beslut om en minskad investeringsvolym för kommande treårsperiod, för att balansera de 
ökade avskrivningskostnaderna och istället fattat beslut om strukturutredningar (2019) för att 
rätt investeringar ska göras utifrån de behov som finns i verksamheterna. Detta för att kunna 
balansera de ökade avskrivningskostnaderna med minskade driftskostnader framöver. 
 
Investeringarna har varit låga under några år fram till 2014. Ett medvetet val för att hushålla 
med pengar. En annan orsak är att det har varit svårt att hitta entreprenörer för att färdigställa 
investeringarna. Därför har också investeringarna skjutits framåt i tiden. Från 2016 och framåt 
har dock investeringarna varit betydligt högre än under många år, 27,9 miljoner kronor för 
2016, 32,9 miljoner för 2017, 35,6 miljoner för 2018, 57,4 miljoner 2019. För 2020 uppgår 
investeringsvolymen till 34,3 miljoner.  
 
Den största investeringen på många år påbörjades under 2019 och färdigställdes 2020. Det är 
den nya 7-avdelningsförskolan i Robertsfors. Där flyttades verksamheten in under maj 2020.  
 
Andra större investeringar under året är införandet av matavfallskärl 1,7 miljoner, 
bredbandsutbyggnad 5,2 miljoner samt ambulansgarage 2,4 miljoner.  
 
För 2021 ligger budgeten på 35,8 miljoner kronor plus ombudgeteringar från 2020. 
 



 

39 
 

ROBERTSFORS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2020 

Under de senaste 10 åren har kommunen finansierat alla investeringar med egna likvida 
medel, förutom 2019 och 2020, då den stora investeringen av förskolan gjorts. Nya lån 
upptogs med 45 miljoner kronor för den perioden. Ambitionen är även fortsättningsvis att i så 
stor grad som möjligt finansiera investeringarna med egna likvida medel. 

8.7  Slutförda investeringar 

  Redovisningsperiod   

Ackumulerat sedan 
projekt start 

    

Benämning Budget 20 
Utfall 
20 Budget Utfall 

Konstaterad 
avv. 

Pågående projekt           
Yta/belysn/tak By skola L 968 1 763 1 250 2 045 -795 
Tullgården bro och kök 129 0 129 0 129 
Takbyte C-hus restaurang 447 278 500 331 169 
Fsk R-fors avsättn nybygg 11 596 11 622 46 800 45 824 976 
Inventarier nya förskolan 1 000 960 1 000 960 40 
MSB Åtgärder 2019   127 0 127 -127 
Omb rec mm 
Hälsocentralen 680 1 225 680 1 225 -545 
Ambulansgarage 1 100 2 406 1 100 2 406 -1 306 
KS oförutsedda invest 140 0 140 0 140 
Ny vägbelysn i Estersmark 1 100 903 1 100 903 197 
Styrning Sikeå pumpstatio 100 112 100 112 -12 
Vattentorn Djäkneboda 200 204 200 204 -4 
Utr lång. & hållbar VA 300 345 300 345 -45 
Mätare läckagedetektion 485 930 350 1 078 -728 
Inhägnader vattenverk 250 195 250 195 55 
Bredband Lst 1  2015-2016   112 0 6 935 -6 935 
Bredband Lst 2 2016   48 0 21 960 -21 960 
Bredband Lst 2 2016 del 2   132 0 3 089 -3 089 
Robertsfors 2018 Lst 3   3 216 0 3 234 -3 234 
Fullmäktigesal utrustning 60 6 60 6 54 
Bil HSL-enheten GGB 513 200 200 200 200 0 
Wifi äldreomsorgen 0 0 0 0 0 
Välfärdsteknik Videokonf 42 42 42 42 0 
Programlicenser 2020 300 295 300 295 6 
Uppgradering Wifi lösning 120 117 120 117 3 
Lokalanp NPF Jennings F-3 20 27 20 27 -7 
Matavfallskärl 1 894 1 689 1 894 1 689 206 
Off rummet, Quickstop 9 9 9 9 0 
Off rum Skidspår Stantors 0 31 0 31 -31 
Off rum Fröbäckenrundan 6 10 6 10 -4 
Lampor Elljusspår/skjutba 57 57 57 57 0 
Off Hockeyplan Åkullsjön 12 12 12 12 0 
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Ett till ett 2020 900 846 900 846 54 
Entr`mattor fastigheter 50 50 50 50 0 
Lokaler UG målning,belysn 21 22 21 22 -1 
Utemiljö Åkullsjön 115 150 115 150 -35 
Sittmöbler Tu grundsär 50 62 50 62 -12 
Förskola norra inv/lekmtr 30 0 30 0 30 
Förskolan södra utemiljö 70 84 70 84 -14 
Anläggarbussar 2018 800 1 072 800 1 072 -272 
  23 251 29 357 58 655 95 753 -37 098 

8.8  Påbörjade investeringar 
 

  Redovisningsperiod Ackumulerat sedan projekt start Äskade 
Benämning Budget 20 Utfall 20 Budget Utfall Konst avv Ombudg 
Styr- övervakn Fyrklövern 150 0 150 0 150 150,00 
Jennings omb ventilation 100 0 100 0 100 100,00 
Energideklaration fastigh 300 288 300 288 12 12,00 
Inkom vattenledn Dj skola 350 0 350 0 350 350,00 
Förskola Apotekaren omb 6 143 567 8 000 2 424 5 576 5 576,00 
Ventaggregat Edfg Skogsst 1 314 24 1 400 111 1 289 1290,00 
Takbyte Edfastgården husC 700 290 700 290 410 410,00 
Måla fasad Folktandvården 200 0 200 0 200 200,00 
Fastigheter Bruksområdet 250 0 250 0 250 250,00 
Ombygg/lokalanp Nysätrag 1 250 38 1 250 38 1 213 1 213,00 
Låssystem avlopp 50 9 300 156 144 41,00 
Ö-kl avloppsreningsverk 804 0 1 000 196 804 804,00 
Kålaboda vattenverk 2 182 49 2 322 189 2 133 2 133,00 
Rensgaller RobertsforsARV 1 050 0 1 050 0 1 050 1 050,00 
Åkullsjöns vattenverk 100 11 100 11 89 89,00 
Övervakning vattenverk 186 88 300 202 98 98,00 
Brandlarm vv Klintheden 700 0 700 0 700 700,00 
Övervakn etapp 2 avloppsv 101 55 250 147 103 46,00 
Kulvertera Klockarbäcken 276 188 500 413 87 87,00 
Bredband 2020 4 000 1 652 4 000 1 652 2 348 348,00 
2 st bilar bilpool 400 226 400 226 175 175,00 
Lövlunden digi larmsystem 200 0 200 0 200 200,00 
Dig trygghetslarm verksys 486 0 486 0 486 486,00 
Verksamhetsystem sociala 2 000 1 127 2 000 1 127 873 873,00 
Personalplaneringssystem 500 84 500 84 416 416,00 
Inventarier Apotekaren 254 5 254 5 249 249,00 
Off rummet, Killingsand 10 3 10 3 7 7,00 
Off Hamn/kulturrum Ratan 89 53 89 53 36 35,00 
Robertsfors As Sweden 60 40 60 40 20 20,00 
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Off Killing strandstuga 45 10 45 10 36 35,00 
Rickleån broar,vindskydd 62 33 62 33 29 29,00 
Off Barkning elljusspår 25 14 25 14 11 11,00 
Off rum Grilldammen 10 0 10 0 10 10,00 
Digital lösning reception 25 3 25 3 22 20,00 
Inventarier lokaler UG 28 25 28 25 3 3,00 
Låssystem Tillväxt 23 10 23 10 13 12,00 
Sporthall ny klocka mm 22   22 0 22 22,00 
Ljudabsorberande bord 30 16 30 16 14 14,00 
  24 475 4 906 27 491 7 764 19 727 17 564,00 

8.9  Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning 

Koncernen Robertsfors kommun uppvisar för året ett positivt resultat på 26 374 tkr. Till stor del orsakat 
av Statens generella statsbidrag samt kostnadsersättningar till kommunen. Budgeten var lagd med ett 
positivt resultat på 8 502 tkr för kommunen. Fastighetsförsäljningar för Stiftelsen Robertsfors Bostäder 
bidrar till stor del till deras goda resultat. De ekonomiska målen har uppfyllts till många delar förutom 
soliditeten, där målet 60% inte uppfylls, men är relativt god.   
 
Verksamheterna har under året fortsatt med åtgärder för att minska nettokostnaderna. Detta märks 
också då nettokostnaderna för 2020 minskat i jämförelse med tidigare år. Det har också varit ett 
speciellt år då, då många verksamheter påverkats av arbetet med Covid-19, vilket gjort att andra 
arbetsinsatser ibland fått läggas på sidan. Viktigt är att arbetet fortsätter under kommande år. 
 
Det ligger dock en rad utmaningar framför oss, vi har under ett antal år investerat för betydligt högre 
summor än avskrivningsutrymmet. Behovet av investeringar ser ut att vara stort även många år framåt. 
Behov finns bl a inom vatten och avlopp samt att många fastigheter har stora investeringsbehov, t ex 
tak mm. Norrbotniabanan är en positiv händelse för kommunen men här ställs också krav på 
investeringar och satsningar inom några år.  
 
En prognos har gjorts för att beräkna hur stor avskrivningskostnaden kommer att se ut de närmaste 
åren. Den prognosen visar på kraftigt ökade investeringskostnader i samband med färdigställande av 
de stora investeringsprojekt som nu pågår. Med anledning av detta har man under 2020 beslutat att 
bromsa investeringstakten och gett verksamheterna i uppdrag där vi kan se effekter även på 
driftskostnaderna. Vilket kommer att vara avgörande för att klara av höga investeringsvolymer även 
kommande år.  
 
Skatteintäkter och statsbidrag påverkas till stor del av antalet som bor och arbetar i kommunen samt 
antalet arbetade timmar totalt. Med anledning av den pandemi som nu råder i världen och Sverige 
finns det stor osäkerhet i hur de framtida intäkterna kommer att se ut. Många företag har ekonomiska 
problem trots stöd från Staten. Den finansiella marknaden har utvecklats oväntat bra, men osäkerhet 
för svängningar kan inte uteslutas. Detta kan även påverka kommunens intäkter. Vilka effekter detta 
kommer att få är fortfarande svårt att sia om. I stort sett har alla inom särskilt boende, boende och 
personal vaccinerats. Även ordinärt boende har kommit långt under första kvartalet 2021.  
 
Trots stora utmaningar och osäkerheter framöver bedöms Robertsfors kommuns ekonomiska ställning 
som god, arbetet fortsätter med effektiviseringar och utveckling för framtiden. 
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9.0  Balanskravsresultat  

9.1  Resultatsutjämningsreserv 

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.  

9.2  Kommunallagens balanskrav 

Överstiger kostnaderna för ett visst räkenskapsår intäkterna ska det i förvaltningsberättelsen 
anges när och hur minskningen av det egna kapitalet ska återskapas. Då avstämning mot 
balanskravet görs ska realisationsvinster inte inräknas i intäkterna. Kommunfullmäktige kan 
besluta om att återskapandet av det egna kapitalet inte behöver ske om det finns synnerliga 
skäl för att inte reglera det negativa resultatet. Enligt balanskravsutredningen 2019 skall ett 
resultat på – 596 tkr återställas. Då Årets resultat uppgår till 23 900 tkr kan underskottet 
återställas 2020. 
 
 
Balanskravsresultat 
Tkr 

2020 2019 

Årets Resultat enligt resultaträkningen 
Samtliga realisationsvinster 
Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 
Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 
Orealiserade vinster och förluster i värdepapper 
Återföring av orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper 
Årets resultat efter balanskravsjusteringar 
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv 
Användning av medel från resultatutjämningsreserv 
Balanskravsresultat 

23 899 
-1 194 

0 
0 
0 
 

0 
22 705 

0 
0 

22 705 
 

-512 
-84 

0 
0 
0 
 

0 
-596 

0 
0 

-596 

 
Redovisning av ackumulerade negativa resultat 
 
IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 
 
Återställs under 2020 
 
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat 

2020 
-596 

 
596 

 
0 
 

2019 
0 
 

0 
 

0 
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10.0  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 kritiska framgångsfaktorer för att nå 
välfärdsleverans, måluppfyllelse och kvalitet.  
 
Förväntningar från våra invånare på den kommunala verksamheten ökar snabbt. Vi upplever 
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 och ännu mer så under 
ett år med en pandemi där vi av säkerhetsskäl fått dra ner på flexibiliteten. 
 
Invånare uttrycker återkommande ett allt större personligt ansvarstagande från enskilda 
anställda. Medborgare ser en rättighet i att ifrågasätta myndighetsbeslut genom 
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 på 
en mindre ort är mer synliga och tillgängliga även utanför arbetstid. 
 
Förväntningar ökar tydligt på individanpassade lösningar och undantag för invånare, vilket i 
sig kräver stora resurser för utredning och säkerställande av likvärdighet och rättssäkerhet. 
 
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 
får detta konsekvenser på våra medarbetare, deras arbetsbelastning och arbetsmiljö. En 
utmaning som vi som arbetsgivare måste möta tillsammans med våra medarbetare och i 
facklig samverkan. 
 

10.1  Antal medarbetare och anställningsformer 

10.1.1  Kommunen som arbetsgivare 
 
Antal anställda (2019 år siffror inom parentes). 
Inga anställda finns inom koncernens stiftelser 
 
Antalet tillsvidareanställda per den 31 december 2020 är 640 (639). Av dessa är 80% (81%) 
kvinnor. Antalet visstidsanställda är 98 (79). 76% (73%) av de visstidsanställda är kvinnor.  
 
Antal anställda efter åldersintervall. 
Flest anställda (47% av tot) finns i ålderskategorierna 40-59 år. Bland de visstidsanställda är 
de flesta (34,7) i åldersgruppen 30-39 år. Medelåldern i kommunen är 45,83 (45,87) år. 
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Tabell: Medelålder per anställningsform och kön 

 
 
Genomsnittsålder 
Tillsvidareanställda arbetstagare har en genomsnittsålder av 46,08 (46,77) år och 
visstidsanställda 40,19 (38,6) år.  
Tillsvidareanställda kvinnor har en genomsnittsålder av 47,57 (47,44) år och 
tillsvidareanställda män 48,27 (43,86) år.  
Visstidsanställda kvinnor har en genomsnittsålder av 39,85  (38,7) och visstidsanställda män 
41,25  (38,5) år. 
 
Tabell: Anställda per sysselsättningsgrad och kön 

 
 
 
Sysselsättningsgrad 
Bland tillsvidareanställda arbetstagare arbetar ca 70  (68) % av kvinnorna och 81 (84)% av 
männen heltid, dvs 100%.  Gällande deltid arbetar 30 (32) % av kvinnorna och 19 (16) % av 
männen mellan 75 – 99 % av heltid. 

  
 
Under vårvintern 2021 har SKR nylanserat arbetet med Heltidsresan efter avtalsrörelsen 2020 
där nytt avtal med Kommunal gällande heltid som norm kom på plats. Då novemberstatistiken 
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är försenad pga avtalsåret 2020 har vi ingen statistik på förflyttning under 2020 men vi kan se 
en förflyttning under tio år (2009-2019)  från 48,7% till 61,9% med faktiskt 
heltidssysselsättning.  Robertsfors Kommun ligger 7,1 procentenheter efter Riket i stort där 
jämförbar siffra är på 69% för 2019.  

10.1.2  Sjukfrånvaro (exkl. sjukersättning) 
 
Den totala sjukfrånvaron uppgår till 7,7% (6,1 %). Kvinnorna har en sjukfrånvaro på 8,3 % (6,8 
%) och männen 5,4 % (4,2%). Sjukfrånvaron uppfyller inte kommunens mål. Då det legat tunga 
restriktioner sedan andra kvartalet 2020 som också intensifierats under hösten för 
Västerbottens räkning där minsta förkylningssymptom tagits på allvar så har det resulterat i 
högre sjuktal.  
 
Tabell: Sjukfrånvaro per åldersgrupp  

 
 
 
Tabell: Sjukfrånvaro per kön 

 
 

10.1.3  Samlad analys och åtgärder 
 
2020 har varit ett historiskt år med en pandemi som satt avtryck på all verksamhet och skapat 
en osäkerhet i en situation vi aldrig varit i. Lärdomarna har varit många och under hösten 
kunde vi agera med en viss erfarenhet i ryggen som vi inte hade under våren.  
 
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.  
 
Vi ser en ökad sjukfrånvaro. Det är svårt att dra några slutsatser för sjukfrånvaro iom att läget 
är vad det är. Robertsfors Kommun drabbades hårt utifrån ett Västerbottensmått mätt under 
våren med flera medarbetare som insjuknade. Hela regionen bedömdes ha en allmän 
smittspridning och under hösten vidtogs några av landets tuffaste restriktioner.  Ändå har inte 
sjukfrånvaron ökat så alarmerande som vi förutspådde men om det skulle inneburit att vi utan 
pandemi kanske återigen minskat går inte att uttala sig om.  
 
Trots pandemi lyckades vi även genomföra och bevilja en hållbar semesterplanering. Ett visst 
överintag av semestervikarier gjordes inom sociala sektorn för att lösa sommaren.   Alla 
Medarbetare som sökt sommarsemester har kunnat ta semester och vi har inte behövt 



 

46 
 

ROBERTSFORS KOMMUN – ÅRSREDOVISNING 2020 

aktivera några krisplaner. Däremot var vintersemestern svårare att lösa och medarbetare har 
blivit nekad att ta ut semester under jul och nyår. Chefer har försökt lösa ledigheter i mesta 
möjliga mån då vi ser att året tagit ut sin rätt men det har varit ett tufft bemanningsläge i 
perioder.  
 
Under 2020 fick kommunstyrelsens 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 vi fick avslag på 
den ansökan vi gjort om EU medel för att driva RUSA projektet vidare i annan form. 
Arbetsmiljöstrateg har under året uppdaterat policys och styrdokument kopplat till 
systematiskt arbetsmiljö samt plockat fram rutiner för hur kommunens verksamheter ska 
jobba med uppföljning enligt det lagverk som finns. Dessa rutiner är under implementering 
och arbetsmiljöstrateg är ute i alla ledningsgrupper och förankrar arbetet med kommunens 
chefer. Resultat av uppföljning av 2020 års systematiska arbetsmiljöarbete kommer att 
presenteras för politiken under våren.   
 
Kommunstyrelsen fattade under 2019 beslut om att all företagshälsovård skulle köpas genom 
föreningen Robertsforshälsan. Dialog mellan kommunledning och Kommunstyrelse har pågått 
under våren då kostnaden för företagshälsovården trots en kostnadsminskning ses som 
konkurrensmässigt hög samt att det varit svårt för kommunen att få insyn i föreningens 
medlemsregister.  
 
Frågan uppstår då om kommunen i grund och botten bidrar till den privata marknadens 
företagshälsa på ett sätt som strider mot kommunallagen.  
 
Avtalet med Robertsforshälsan fortlöper men kommunledningen har under året förhandlat 
om villkoren för medlemskap.  
 
Samtal förs vidare hur kommunen ska erbjuda företagshälsovård. Det är av stor vikt att 
kommunen som arbetsgivare kan bistå med en företagshälsovård med rätt kompetenser samt 
att den kan nyttjas på rätt sätt som stöd för individen och verksamheten. Ingen har hindrats 
stöd av företagshälsovård men ett förhållningssätt har förändrat chefers och verksamheters 
köpmönster av tjänster.  
 
I kommunens förvaltning pågår en fortsatt generationsväxling. Under året har medelåldern på 
de anställda gått från 46,9 år till 45,8 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 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. Personalfunktionen kommer under 2021 
se över möjligheterna att göra en kommunövergripande digital introduktion för att underlätta 
och kvalitetssäkra vår anställningsprocess.  
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11. Förväntad utveckling  

Konjunkturen bedöms stärkas i Sverige 2021. En endast svag återhämtning beräknas ske i 
början av året, likt den svaga utveckling som präglade avslutningen av 2020. Såväl BNP som 
sysselsättning antas dock få bättre fart under andra halvan av 2021. Avgörande för 
utvecklingen blir naturligtvis pandemin, hur smittspridning, vaccinationsprogram och 
restriktioner fortlöper världen över. Prognososäkerheten bedöms ännu vara högre än 
normalt, även om det värsta av pandemin torde ligga bakom oss. 

Skatteunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen återhämtning av den 
svenska samhällsekonomin, där ett balanserat konjunkturläge inte nås förrän 2024. Det låga 
resursutnyttjandet i nuläget innebär en potential för hög BNP-tillväxt, när återhämtningen 
väl tar fart igen. Därför beräknas BNP-tillväxten ligga klart högre än den trendmässiga vid en 
sådan uppgångsfas, vilket medför en åtföljande förstärkning av sysselsättningen och det 
kommunala skatteunderlaget. Prognosen för BNP tillväxten för 2021 är 2,7%. Sammantaget 
beräknas dock återhämtningen för antalet sysselsatta bli utdragen. Andelen arbetslösa 
bedöms uppgå till dryga 8 procent, som genomsnitt de kommande tre åren. 

Avseende den kommunala koncernens utveckling har kommunfullmäktige fastställt budget 
och plan för tre år framåt. Endast kommunens budget kan redovisas då ingen budget för RoBo 
finns. 
 
All ekonomisk planering är osäker, inte minst till följd av den pandemi vi lever i idag, som kan 
påverka kommunens ekonomi väsentligt med förändrade statsbidrag. Budgeten för 
treårsperioden för kommunen är lagd med ett överskott som motsvarar 2% av skatter och 
generella statsbidrag.  

Tabell: Kommunfullmäktiges budgeterade Årets Resultat 2021 - 2023 
 
Årets Resultat 2021 2022 2023 

 
 

 
9 195 

 
9 410 

 
9 633 

 
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 
utrymme 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 de ökade kostnaderna för 
avskrivningarna.  
 
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 E4:an och 
byggnation av Norrbotniabanan. Northvoltfabriken i Skellefteå väntas ge ringar på vattnet i 
vår kommun med krav på bostäder som följd. Det krävs mycket planering och resurser för att 
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kunna dra nytta av dessa byggnationer och göra kloka prioriteringar inom den närmaste 
tiden.  
 
Robertsfors kommun har bildat 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.  
 
Kommunen har ett positivt flyttningsnetto även detta år. Huspriserna har stigit och 
efterfrågan är hög, vilket är positivt. Bostadsbyggandet 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 investerare i bostäder är avgörande. Den kommunala 
ekonomin inklusive Stiftelsen Robertsfors Bostäder, 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, osäker konjunktur och återhämtning från krisen kommer 
omfattande åtgärder att bli nödvändiga för att nå en budget i balans och kunna fortsätta 
bedriva god verksamhet som är framåtsyftande och tillvaratar de möjligheter som nu ges. 
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12.0  Ekonomiska sammanställningar och driftredovisning 

12.1  Kommunens driftredovisning i sammandrag 

 
Kommunfullmäktiges styrning sker bland annat genom beloppsmässiga nettoramar av 
skattemedel till styrelse/nämnder. Kommunstyrelsen fastställer fördelningen på 
verksamhetsrad till de olika utskotten. Vid ramtilldelningen till styrelser/utskott exkluderas 
kalkylerad kapitalkostnad. Omfattningen av kalkylerad kapitalkostnad bestäms av 
investeringsvolymen, vilken i sin tur fastställs av kommunfullmäktige. Att den kalkylerade 
kapitalkostnaden är en intern transaktion som i begränsad grad är påverkbar av 
styrelse/utskott motiverar att posten inte ingår i nettoramen. Detta förklarar att kalkylerad 
kapitalkostnad exkluderas i den här sammanställningen över driftredovisningen 
 
 
Tabell: Driftredovisning och budgetutfall 
 

DRIFTSREDOVISNING OCH BUDGETUTFALL   
(exkl kalkylerade 
kapitalkostnader)           

Nämnd Driftintäkter Driftkostnader  Nettodriftkostn 
Tkr Redovisning Budgetav Redovisning  Budgetavv Redovisn Budgetav 
Kommunrevisorer                             0 0 -531 99 -531 99 
Kommunfullmäktige  0 0 -347  -17  -347  -17 
Kommunstyrelsen 
mm 3 255 2 038 -26 506 -2 457 -23 251 -419 

-tillväxtutskott 11 365 8 521 -27 582 -7 347 -16 217 1 174 
-samhällsbyggnads 97 445 2 231 -108 189 315 -10 744 2 546 
-barn och utbildning 19 239 8 719 -194 000 -7 922 -174 761 797 
-sociala utskott 35 883 14 265 -209 018 -15 738 -173 134 -1 474 
Jävsnämnden 0 0 -28 11 -28 11 
Överförmyndare 0 0 -901 -211 -901 -211 
Räddningsnämnd 0 0 -5 825 75 -5 825 75 
Gemensam PAnämnd 0 0 -557  -35  -557  -35 
Nettokostnad utöver 
driftkostnader ovan 
mm 

0 0 -11 791 1 681 -11 791 1 681 

Avskrivningar 0 0 -18 846 -346 -18 846 -346 
SUMMA 167 187 35 774 -604 121 -31 892 -436 933 3 882 

l 
Nettodriftkostnaden visar en budgetavvikelse på plus 3 882 tkr. För kommentarer till 
budgetavvikelserna inom kommunstyrelsens verksamheter, se stycket om Jämförelse med 
budget, budgetuppföljning/prognos. För gemensamma nämnder under kommunfullmäktiges 
förvaltning, redovisar överförmyndarnämnden totalt ett underskott på -211 tkr. Den 
gemensamma räddningsnämnden redovisar ett plusresultat med 75 tkr. PA nämnd redovisar 
ett underskott med 35 tkr.  
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Tabell: Driftredovisning 2020 jmf med föregående år 
 

DRIFTSREDOVISNING          
(exkl kalkylerade 
kapitalkostnader)           

Nämnd Driftintäkter Driftkostnader  Nettodriftkostn 
Tkr 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Kommunrevisorer 0 0 -531 -536 -531 -536 
Kommunfullmäktige 0 0 -347 -447 -347 -447 
Kommunstyrelsen 3 255 3 030 -26 506 -28 097 -23 251 -25 541 
-Tillväxtutskottet 11 365 12 743 -27 582 -30 200 -16 217 -17 457 
-samhällsbyggnads 97 445 94 778 -108 189 -111 158 -10 744 -16 380 
-Barn- och utbildning 19 239 18 254 -194 000 -190 704 -174 761 -172 450 
-Sociala utskottet 35 883 34 583 -209 018 -210 565 -173 134 -176 714 
Jävsnämnd 0 0 -28 -34 -28 -34 
Överförmyndare 0 0 -901 -800 -901 -800 
Räddningsnämnd 0 0 -5 825 -5 408 -5 825 -5 408 
Gem PA nämnd 0 0 -557 0 -557 0 
Nettokostn utöver  0 0 -11 791 -13 548 -11 791 -13 548 
Avskrivningar 0 0 -18 846 -17 633 -18 846 -17 633 
SUMMA 167 187 163 388 -604121 -609130 -436 933 -445 859 

 
Nettokostnaderna i jämförelse med föregående år minskar med 8 926 tkr. Alla sektorer har 
under året varit kostnadsmedvetna, vilket medfört minskade kostnader. Främsta orsaken 
beror på ökade intäkter för 2020 med 3 799 tkr. Intäktsökningarna har uppstått främst inom 
samhällsbyggnads, barn- och utbildning och socialas verksamhetsområden. 
 
Inom samhällsbyggnads verksamhetsområde har nettokostnaderna minskat med 5 636 tkr, 
där främsta orsaken är ökade intäkter. Främst inom områdena fastighet, lokalvård samt 
bygglov. Vakanser av personal delvis har gjort att kostnaderna blivit lägre.  
 
Inom socialas område har nettokostnaderna minskat med 3 580 tkr. Främsta orsaken till det 
är att man kunnat återsöka ökade kostnader och sjuklönekostnader hos staten, på grund av 
Covid-19. Sociala sektorn har erhållit 6 783 tkr för ökade kostnader och 2 357 tkr för 
sjuklönekostnader. Åtgärder som har genomförts under året och som har haft positiv effekt 
på utfallet avseende särskilda boenden har varit minskad bemanning, minskat antal demens-
vårdplatser och minskat antal korttidsplatser.  

Inom barn- och utbildnings verksamhetsområden har nettodriftkostnaderna ökat med 2 311 
tkr. Statsbidragen har varit högre än förra året, samt att man fått ersättning för 
sjuklönekostnader. Förskolan har haft högre kostnader orsakat bland annat av anställningar i 
norra kommundelen tidigare än planerat.   

Nettokostnaderna har minskat inom tillväxt verksamhetsområden, med 1 240 tkr Till stora 
delar beror det på mycket god kostnadsmedvetenhet i sektorn. Framför allt inom 
arbetsmarknadsenheten, där de varit extremt bra på att få ut människor i arbete (inom 
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integrationsenheten främst). För mer information kring driftredovisningen hänvisas till bilaga 
”Verksamhetsberättelser” där varje verksamhet mer ingående beskrivs. 

12.2  Jämförelse mellan nettokostnader 2016 - 2020 

Nedanstående tabell visar nettokostnader i tkr och den procentuella förändringen mellan åren 
under femårsperioden 2016 - 2020. Nettodriftkostnaderna ökade med 21 603 tkr eller 5,45% 
under 2017 i jämförelse med 2016. Till stor del på grund av ökade kostnader i samband med 
verksamheten för ensamkommande barn. Nettokostnaderna har inte ökat i samma 
utsträckning mellan 2017 och 2018, vilket i allt väsentligt beror på avvecklingen av HVB hem. 
Från 2018 till 2019 har nettokostnaderna ökat med 13 652 tkr vilket till stor del beror på 
minskade intäkter och höga kostnader för pensioner. Mellan 2019 till 2020 har 
nettokostnaderna minskat med 8 809 tkr, vilket är ett eventuellt trendbrott. Orsaken hänförs 
till återhållsamhet i verksamheterna. Men framför allt ersättningen från Staten för ökade 
kostnader i samband med Covid-19 samt ersättning för sjuklönekostnader. Totalt har 
kommunen erhållit 6 784 tkr för ökade kostnader samt 4 130 tkr i sjuklönekostnader i 
ersättning.  

  2016 2017 2018 2019 2020 
Tkr 396 426 418 029 432 207 445 742 436 933 
% 3,25% 5,45% 3,39% 3,13% -1,98% 

12.3  Jämförelse av årets resultat 2016 - 2020 

Nedanstående tabell visar årets resultat från 2016 till 2020. Från 2009 har kommunen 
redovisat ett positivt resultat förutom 2019 då resultatet blev minus 512 tkr. Förutom ett 
budgeterat resultat på plus 4,1 miljoner kronor har det generella bidraget till 
flyktingverksamhet på 3,4 miljoner kronor påverkat resultatet positivt för 2016. Även 2017 har 
tillskott till flyktingverksamhet bidragit till överskottet. Även kostnaden för avskrivningar 
minskar detta år på grund av ändring till komponentavskrivning. Resultatet för 2018 visar ett 
liten överskott. Avvikelsen mot budget är drygt 4,0 miljoner kronor. Verksamheterna inom 
sociala utskottets ansvarsområde visar på stora underskott och är största orsaken till 
underskottet mot budget. Minusresultatet för 2019 beror till störst del på höga kostnader för 
pensioner och avskrivningar samt att många verksamheter redovisat underskott. 
 
Plusresultatet 2020 beror till största delen på högre generella statsbidrag på grund av Covid19 
från Staten, samt de kostnadsersättningar Staten stått för.  
 
 
Tabell: Årets resultat 2016-2020 
 

  2016 2017 2018 2019 2020 
Tkr 12 883 8 012 422 -512 23 899 
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12.4  Slutsatser avseende resultat och ekonomisk ställning 

 
Koncernen Robertsfors kommun uppvisar för året ett positivt resultat på 26 374 tkr. Till stor 
del orsakat av Statens generella statsbidrag samt kostnadsersättningar till kommunen. 
Budgeten var lagd med ett positivt resultat på 8 502 tkr för kommunen. Fastighetsförsäljningar 
för Stiftelsen Robertsfors Bostäder bidrar till stor del till deras goda resultat. De ekonomiska 
målen har uppfyllts till många delar förutom soliditeten, där målet 60% inte uppfylls, men är 
relativt god.   
 
Verksamheterna har under året fortsatt med åtgärder för att minska nettokostnaderna. Detta 
märks också då nettokostnaderna för 2020 minskat i jämförelse med tidigare år. Det har också 
varit ett speciellt år då, då många verksamheter påverkats av arbetet med Covid-19, vilket 
gjort att andra arbetsinsatser ibland fått läggas på sidan. Viktigt är att arbetet fortsätter under 
kommande år. 
 
Det ligger dock en rad utmaningar framför oss, vi har under ett antal år investerat för betydligt 
högre summor än avskrivningsutrymmet. Behovet av investeringar ser ut att vara stort även 
många år framåt. Behov finns bl a inom vatten och avlopp samt att många fastigheter har 
stora investeringsbehov, t ex tak mm. Norrbotniabanan är en positiv händelse för kommunen 
men här ställs också krav på investeringar och satsningar inom några år.  
 
En prognos har gjorts för att beräkna hur stor avskrivningskostnaden kommer att se ut de 
närmaste åren. Den prognosen visar på kraftigt ökade investeringskostnader i samband med 
färdigställande av de stora investeringsprojekt som nu pågår. Med anledning av detta har man 
under 2020 beslutat att bromsa investeringstakten och gett verksamheterna i uppdrag där vi 
kan se effekter även på driftskostnaderna. Vilket kommer att vara avgörande för att klara av 
höga investeringsvolymer även kommande år.  
 
Skatteintäkter och statsbidrag påverkas till stor del av antalet som bor och arbetar i 
kommunen samt antalet arbetade timmar totalt. Med anledning av den pandemi som nu 
råder i världen och Sverige finns det stor osäkerhet i hur de framtida intäkterna kommer att 
se ut. Många företag har ekonomiska problem trots stöd från Staten. Den finansiella 
marknaden har utvecklats oväntat bra, men osäkerhet för svängningar kan inte uteslutas.  
 
Detta kan även påverka kommunens intäkter. Vilka effekter detta kommer att få är 
fortfarande svårt att sia om. I stort sett har alla inom särskilt boende, boende och personal 
vaccinerats. Även ordinärt boende har kommit långt under första kvartalet 2021.  
 
Trots stora utmaningar och osäkerheter framöver bedöms Robertsfors kommuns ekonomiska 
ställning som god, arbetet fortsätter med effektiviseringar och utveckling för framtiden. 
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12.5  Balansräkning 

  Koncernen Kommunen 
 Not 2019-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 
TILLGÅNGAR 
 
A.  Anläggningstillgångar 
I    Immateriella   anläggningstillgångar 
II   Materiella anläggningstillgångar 
1.   Mark, byggnader och tekniska  anläggningar 
2.   Maskiner och inventarier 
3.   Finansiella anläggningstillgångar 
III  Övriga materiella anläggningstillgångar 
Summa anläggningstillgångar 
B.  Omsättningstillgångar 
I     Förråd mm 
II    Fordringar 
III   Kortfristiga placeringar 
IV   Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 
SUMMA TILLGÅNGAR 
 
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 
SKULDER 
A. Eget kapital                          
     därav årets resultat 
B. Avsättningar 
I.  Avsättningar för pensioner och liknande  
    förpliktelser 
II  Andra avsättningar 
Summa avsättningar 
C. Skulder 
I.  Långfristiga skulder  
II  Kortfristiga skulder 
Summa skulder 
SUMMA EGET KAPITAL 
AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 
 
Panter och ansvarsförbindelser 
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter 
2. Ansvarsförbindelser 
a) Pensionsförpliktelser som inte tagits upp 
bland skulderna eller avsättningarna 
b) Övriga ansvarsförbindelser 
c) Framtida åtagande marksaneringsprojektet 
d) Framtida åtagande, återställning deponi 
d) Leasingavtal 
3. Stiftelser med anknuten förvaltning 

 
 
 

9A 
 

9B 
10 
11 

 
 
 

12 
13 

 
14 

 
 
 
 
 

15 
 
 
 

16 
 
 
 

17 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 

19 
20 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 202 
 

338 819 
27 775 
7 644 

0 
375 440 

 
1 684 

42 768 
0 

64 059 
108 511 
483 951 

 
 
 

229 027 
26 374 

 
 

14 740 
0 

14 740 
 

136 678 
103 506 
240 184 

 
483 951 

 
 

8 230 
 
 

162 302 
56 822 

 
0 

 
1 175 

 
 
 

1 405 
 

323 995 
27 317 
7 809 

0 
360 526 

 
1 449 

37 945 
0 

20 236 
59 630 

420 156 
 
 
 

202 655 
-583 

 
 

9 409 
0 

9 409 
 

109 416 
98 676 

208 092 
 

420 156 
 
 

8 230 
 
 

165 225 
56 822 

 
0 

 
1 175 

 
 
 

1 202 
 

278 200 
27 775 
6 401 

0 
313 578 

 
1 591 

39 042 
0 

52 187 
92 820 

406 398 
 
 
 

221 233 
23 899 

 
 

14 740 
0 

14 740 
    
75 962 
94 464 

170 426 
 

406 398 
 
 
 
 
 

162 302 
56 822 

 
0 

 
1 175 

 
 
 

1 405 
 

263 577 
27 317 
6 376 

0 
298 675 

 
1 350 

38 028 
0 

16 137 
55 515 

354 190 
 
 
 

197 334 
-512 

 
 

9 409 
0 

9 409 
    
53 661 
93 786 

147 447 
 

354 190 
 
 
 
 
 

165 225 
56 822 

 
0 

 
1 175 
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12.6  Resultaträkning och kassaflödesanalys 

  
 

 
 

 Not Koncernen Kommunen 
   

2020 
 

2019 
Budget-

avvikelse 
 

2020 
 

2019 
 
Verksamhetens intäkter 
Jämförelsestörande poster 
Verksamhetens kostnader 
Jämförelsestörande poster 
Avskrivningar 
Verksamhetens nettokostnader 
 
Skatteintäkter 
Generella statsbidrag o utjämning 
Verksamhetens resultat 
Finansiella intäkter 
Finansiella kostnader 
Resultat efter finansiella poster 
 
Extraordinära poster 
Årets resultat 
 

 
1 
3 
2 

 
4 

 
 

5 
6 

 
7 
8 

 
157 102 

0 
-570 434 

0 
-20 942 
434 274 

 
310 077 
150 789 

26 592 
207 

-425 
26 374 

 
0 

26 374 

 
118 769 

0 
-544 833 

0 
-19 662 

-445 726 
 

311 658 
133 414 

-654 
262 

-192 
-584 

 
0 

-584 

 
40 354 

0 
-36 126 

0 
-346 

3 882 
 

-10 039 
20 087 

 
107 

1 360 
15 397 

 
0 

15 397 

 
113 175 

0 
-531 262 

0 
-18 846 

-436 933 
 

310 077 
150 789 

23 933 
207 

-240 
23 899 

 
0 

23 899 

 
107 433 

0 
-535 542 

0 
-17 633 

-445 859 
 

311 658 
133 414 

-787 
262 

-103 
-512 

 
0 

-512 

KASSAFLÖDESANALYS 
Tkr 
 Not Koncernen                      Kommunen 
   

2020 
 

2019 
  

2020 
 

2019 
 
Den löpande verksamheten 
Årets resultat  
Justering för av- och nedskrivningar 
 
Ökning/minskning kortfristiga fordr  
Ökning/minskning förråd 
Ökning/minskning kortfristiga skulder 
Kassaflöde från den löpande verks h 
 
Investeringsverksamheten 
Investering i materiella anläggntillg 
Försäljning av materiella anläggningst 
Förvärv av materiella anläggn tillgång 
Nedskr/utr av materiella anläggn tillg 
Kassaflöde från investeringsverks h 
 
Finansieringsverksamheten 
Nyupptagna lån 
Amortering av skuld 
Minskning av avsättning pg a utbetaln 
Minskn o nedskr vindkraft mm RoBo 
Kassaflöde från finansieringsverks h 
 
Årets kassaflöde 
Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 
 

 
 

16 
 
 

13 
12 
19 

 
 
 

22 

 
 

26 374 
20 942 

 
-4 823 

-234 
5 700 

47 959 
 
 

-36 211 
3 564 

0 
-592 

-33 239 
 
 

25 000 
0 

4 104 
0 

29 104 
 

43 823 
20 236 
64 059 

 
 

-584 
19 662 

 
3 598 

-23 
3 883 

26 536 
 
 

-71 090 
1 919 

0 
0 

-69 171 
 
 

15 000 
0 

4 890 
0 

19 890 
 

-22 745 
42 982 
20 236 

  
 

23 899 
18 846 

 
-1 015 

-241 
2 979 

44 468 
 
 

-34 263 
1 742 

0 
0 

-32 521 
 
 

20 000 
0 

4 104 
0 

24 104 
 

36 050 
16 137 
52 187 

 
 

-512 
17 633 

 
1 055 

-22 
6 124 

24 278 
 
 

-57 488 
1 918 

0 
0 

-55 530 
 
 

15 000 
0 

4 890 
0 

19 890 
 

-11 362 
27 500 
16 137 
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12.7  Tilläggsupplysningar – noter  

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR         
     

Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Försäljningsintäkter 7 970 7 508 7 970 7508 
Taxor och avgifter 37 398 34 317 41 569 37 826 
Hyror och arrenden 27 371 26 370 12 815 11 957 
Bidrag 49 122 49 775 49 122 49 775 
Övriga intäkter 35 241 799 1 699 367 
Summa 157 102 118 769 113 175 107 433 
          

     
Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Löner och sociala avgifter -334 756 -336 053 -334 756 -336 053 
Pensionskostnader -27 983 -27 480 -27 983 -27 480 
Bränsle, energi och vatten -14 026 -15 455 -10 634 -12 858 
Köp av huvudverksamhet -62 421 -64 926 -62 421 -64 926 
Lokal- och markhyror -2 684 -2 806 -2 684 -2 806 
Övriga tjänster/entreprenader -55 194 -21 779 -20 105 -18 763 
Lämnade bidrag -18 292 -20 490 -18 292 -20 490 
Transporter -10 701 0 -10 701 -11 905 
Telekom/avgifter/ 0 0 -6 648 -4 139 
Övriga kostnader -44 377 -55 844 -37 038 -36 122 
Summa -570 434 -544 833 -531 262 -535 542 
          

     
Not 3 Jämförelsestörande poster Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Återbetalning av försäkringspengar AFA 0 0 0 0 
Köp av pensionsförsäkring KPA 0 0 0 0 
Summa 0 0 0 0 

     
Not 4 Avskrivningar Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Byggnader och tekniska anläggningar -13 995 -13 492 -11 945 -11 487 
Maskiner och inventarier -6 900 -6 146 -6 900 -6 146 
Nedskrivning av bostadslånepost -47 -24 0 0 
Summa -20 942 -19 662 -18 845 -17 633 
För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper     

     
Not 5 Skatteintäkter Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Preliminär kommunalskatt 316 558 314 413 316 558 314 413 
Preliminär slutavräkning innevarande år -4 829 -2 915 -4 829 -2 915 
Slutavräkningsdifferens föregående år -1 652 160 -1 652 160 
Summa 310 077 311 658 310 077 311 658 

      
Not 6 Generella statsbidrag och Koncernen   Kommunen   
utjämningsbidrag 2020 2019 2020 2019 
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Inkomstutjämningsbidrag 90 146 90 689 90 146 90 689 
Strukturbidrag 2 580 2 590 2 580 2 590 
Kostnadsutjämningsbidrag 27 232 22 635 27 232 22 635 
Bidr till LSS-utjämning -6 284 -4 781 -6 284 -4 781 
Regleringsbidrag 6 914 4 760 6 914 4 760 
Fastighetsavgift 15 838 15 124 15 838 15 124 
Generella bidrag från staten 14 363 2 397 14 363 2 397 
Summa 150 789 133 414 150 789 133 414 
      
Not 7 Finansiella intäkter Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Ränteintäkter på likvida medel 154 208 154 208 
Ränteintäkter på kundfordringar 26 29 26 29 
Övriga ränteintäkter 27 25 27 25 
Summa 207 262 207 262 

     
Not 8 Finansiella kostnader Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Räntor på långfristiga lån -345 -150 -167 -61 
Ränteuppräkning på avsättning till pensioner -43 -25 -43 -25 
Räntekostnader på lev skulder o skattekontot -37 -17 -31 -17 
Summa -425 -192 -241 -103 

     
Not 9 B Mark, byggnader och tekniska Koncernen   Kommunen   
anläggningar 2020 2019 2020 2019 
Anskaffningsvärde 707 491 682 621 620 997 597 778 
Ackumulerade avskrivningar -370 323 -360 320 -342 798 -334 202 
Bokfört värde 337 168 322 301 278 199 263 576 
Tillkommer      
Mark 1 602 1 646 0 0 
Balanslånepost 47 47 0 0 
Summa 338 818 323 995 278 199 263 577 
Avskrivningstider  10-80 år 10-80 år 10-80 år 10-80 år 
Specifikation      
Markresrev 1 787 1 799 1 787 1 799 
Mark  1 602 1 646 0 0 
Verksamhetsfastigheter 226 391 215 821 167 421 157 096 
Fastigheter och anl, affärsmässig verksamhet  79 719 74 900 79 719 74 900 
Publika fastigheter 19 311 18 935 19 311 18 935 
Fastigheter för annan verksamhet 8 208 8 955 8 208 8 955 
Övriga fastigheter 1 752 1 891 1 752 1 891 
Balanslånepost 47 47 0 0 
Summa 338 818 323 995 278 199 263 577 
Avskrivningstider  10-80 år 10-80 år 10-80 år 10-80 år 
Komponentavskrivning tillämpas för samtlliga tillgångar       
          

     
Not 9 A Immateriella anläggningstillgångar  Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Anskaffningsvärde 8 035 8 035 8 035 8 035 
Ackumulerade avskrivningar -6 833 -6 630 -6 833 -6 630 
Bokfört värde 1 202 1 405 1 202 1 405 
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Not 10 Maskiner och inventarier Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Anskaffningsvärde 77266 69 943 77266 69 943 
Ackumulerade avskrivningar -49490 -42 626 -49490 -42 626 
Bokfört värde 27 776 27 317 27 776 27 317 
Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år 3-10 år 3-10 år 
Linjär avskrivning tillämpas för maskiner och invent         
     
               
Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Kommentusgruppen AB 2 2 2 2 
Inera 42 42 42 42 
Kommuninvest i Sverige ekonomisk förening 1 475 276 1 475 276 
Robertsfors bostadsstiftelse 0 0 526 526 
Stiftelsen Sikeå hamn 0 0 10 10 
Sinc 96 96 96 96 
Pitea kommun, norrbottniabanan 25 25 25 25 
Kvarkenvind, 581 master 1 779 1 969 0 0 
Långfristig fordran, kommuninvest 4 199 5 399 4 199 5 399 
Robertsforsdrift AB 25  25 0 
Summa 7 643 7 809 6 400 6 376 

     
Not 12 Förråd m m Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Va-material 1 339 1 448 1 246 1 349 
Lager HSL 343 0 343 0 
Exploaterade ej sålda tomter 1 1 1 1 
Summa 1 683 1 449 1 590 1 350 

     
Not 13 Fordringar Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Kundfordringar 9 911 4 843 5 436 4 794 
Fordringar hos staten mm 12 043 19 305 12 043 19 292 
Övriga fordringar 20 814 13 797 21 563 13 942 
Summa 42 768 37 945 39 042 38 028 

     
Not 14. Kassa och bank Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Handkassor 3 3 3 3 
Postgirot 0 0 0 0 
Banktillgodohavanden 64 056 20 233 52 184 16 134 
Summa 64 059 20 236 52 187 16 137 
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Not 15 Eget kapital Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Eget kapital vid årets ingång   202 655 203 235 197 334 197 846 
Årets resultat 26 374 -583 23 900 -512 
Eget kapital vid årets utgång 229 029 202 655 221 234 197 334 
       
Resultatutjämningsreserv (ingår i eget kapital)   20 318 20 318 
Kommunfullmäktige har 2013-12-04 § 92 beslutat att avsätta 20,3 miljoner kronor   
av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserv      
       
       
Tilläggsupplysning enligt ks § 7/2004 2020 2019    
Den affärsmässiga bredbandsverksamheten      
har påverkat årets resultat och därmed det      
egna kapitalet på följande sätt:      
Verksamhetens intäkter 5 049 2 832    
Verksamhetens kostnader -3 686 -2 212    
Avskrivningar -1 183 -625    
Verksamhetens nettokostnad 180 -5    
Finansiella intäkter 0 0    
Finansiella kostnader 0 0    
Resultat före extraordinära poster 180 -5    
Extraordinära intäkter 0 0    
Extraordinära kostnader 0 0    
Årets resultat 180 -5     
          
  Koncernen   Kommunen   
Not 16 Avsättningar till pensioner och         
andra förpliktelser 2020 2019 2020 2019 
Specifikation - Avsatt till Pensioner         
Särskild avtals/ålderspension  6 143 2 510 6 143 2 510 
Förmånsbestämd/kompl pension  0 0 0 0 
Summa pensioner 6 143 2 510 6 143 2 510 
 Löneskatt 1 490 609 1 490 609 
Summa avsatt till pensioner 7 633 3 119 7 633 3 119 
Antal visstidsförordnanden         
Politiker      
Tjänstemän      
Avsatt till pensioner      
       
Ingående avsättning 3 119 2 216 3 119 2 216 
Nya/minskade förpliktelser under året 4 514 903 4 514 903 
  Varav      
     Nyintjänad pension 129  129   
     Ränte och basbeloppsuppräkning 86 62 86 62 
    Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0 
    Intjänad PA-KL 3 734 738 3 734 738 
    Pension ÖK-SAP 1 71 1 71 
    Övrig post -30 -4 -30 -4 
Årets utbetalningar -287 -140 -287 -140 
Förändring av löneskatt 881 176 881 176 
Summa avsatt till pensioner 7 633 3 119 7 633 3 119 
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Aktualiseringsgrad 95%     
Forts nästa 

sida   
Not 16 Forts Avsättningar pensioner till  Koncernen   Kommunen   
förtroendevalda 2020 2019 2020 2019 
Förtroendevalda enligt OPF-KL Uppkommen skuld 153 49 153 49 
(inklusive löneskatt B 225) 37 12 37 12 
Pensionsskuldberäkning för förtroendevalda PBF 2 706 2 447 2 706 2 447 
(inklustive löneskatt B225) 653 594 653 594 
Visstidspension (B222) 2 863 2 568 2 863 2 568 
(inkl löneskatt B 225) 695 623 695 623 
Delsumma 7 107 6 293 7 107 6 293 
Summa avsatt till pensioner 14 740 9 409 14 740 9 409 
          
     
Not 17 Långfristiga skulder Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Lån i banker och institut 80 715 65 755 25 000 10 000 
Nya lån 25 000 15 000 20 000 15 000 
Amorteringar 0 0 0 0 
Summa 105 715 80 755 45 000 25 000 
       
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år      
Investeringsbidrag 17 627 17 864 17 627 17 864 
    återstående antal år (vägt snitt) 23 23 23 23 
Anslutningsavgifter  303 311 303 311 
  återstående antal år (vägt snitt) 28 28 28 28 
Anslutningsavgifter bredband 13 032 10 486 13 032 10 486 
  återstående antal år (vägt snitt) 22 22 22 22 
Summa förutbetalda intäkter 30 962 28 661 30 962 28 661 
Summa totalt 136 677 109 416 75 962 53 661 
          
Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsv tillgång 
har.  
  Koncernen   Kommunen   
Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 2020 2019 2020 2019 
Genomsnittlig ränta 0,20% 0,22% 0,26% 0,36% 
Lån som förfaller inom         
1 år 30 000 10 000 10 000 10 000 
2-3 år 30 000 30 000 15 000 0 
3-5 år 23 839 19 860 20 000 15 000 
|>5 år 21 876 21 876     
     
Not 18 Kortfristiga skulder Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Leverantörsskulder 23 789 27 975 17079 24 635 
Upplupna semesterlöner och sociala avgifter 33 701 32 143 33701 32 143 
Upplupna pensionskostn o särskild löneskatt 15 476 15 978 15476 15 978 
Personalens källskatt 5 824 5 074 5824 5 074 
Förutbetalda statsbidrag 7 804 9 719 7804 9 719 
Förutbetalda skatteintäkter 9 396 3 330 9396 3 330 
Övriga kortfristiga skulder 7 516 4 457 5184 2 907 
Kortfristig del av långfristiga skulder 0 0 0 0 
Summa 103 506 98 676 94 464 93 786 
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Not 19 Pensionsförpliktelser som inte tagits Koncernen   Kommunen   
upp bland skulder eller avsättningar 2020 2019 2020 2019 
Ingående ansvarsförbindelse 132 967 137 830 132 967 137 830 
Försäkring IPR 0 0 0 0 
Aktualisering 0 0 0 0 
Ränteuppräkning 816 838 816 838 
Basbeloppsuppräkning 3 304 3 472 3 304 3 472 
Bromsen 0 0 0 0 
Ändring av försäkringstekniska grunder (diskont ränta) 0 0 0 0 
Övrig post 1 181 -1 524 1 181 -1 524 
Årets utbetalningar -7 653 -7 649 -7 653 -7 649 
Summa pensionsförpliktelser 130 615 132 967 130 615 132 967 
Löneskatt 31 687 32 258 31 687 32 258 
Utgående ansvarsförbindelser  162 302 165 225 162 302 165 225 
Robertsfors kommun har 4 stycken förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna om pension och avgångs- 
ersättning för förtroendevalda (PBF). De ingår ej i ansvarsförbindelsen.     
          
Överskottsfondens utveckling Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Ingående kapital 557 737 557 737 
Uttag ur överskottsfonden 0 0 0 0 
Föregående års fakturerade indexeringspremie 0 0 0 0 
Värdesäkringskostnad -102 -230 -102 -230 
Förändring av överskottsfondens värde 20 50 20 50 
Överskott från försäkringarna 51 0 51 0 
Överskottsfondens värde per 2020-12-31 526 557 526 557 

     
Not 20 Övriga ansvarsförbindelser Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Borgensåtaganden för bostadskrediter, enskilda      
AB Balken Finans Sweden  0 17 0 17 
SBAB 31 69 31 69 
Delsumma  31 86 31 86 
Borgensåtaganden bostäder, övrigt      
Robertsfors bostadsstiftelse 61 736 56 736 61 736 56 736 
Delsumma  61 736 56 736 61 736 56 736 
Borgensåtagande övrigt      
Totalsumma 61 767 56 822 61 767 56 822 

     
Not 21  Årets investeringar Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Robertsfors kommun 34 263 57 448 34 263 57 448 
Robertsfors bostadsstiftelse 1 948 13 642    
Stiftelsen Sikeå hamn 0 0 0 0 
Summa 36 211 71 090 34 263 57 448 

     
Not 22 Leasingavtal Koncernen   Kommunen   
  2020 2019 2020 2019 
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal          
överstigande 3 år         
Minimileaseavgifter 0 0 0 0 
därav förfall inom 1 år 0 0 0 0 
därav förfall inom 1-5 år 0 0 0 0 
Därav förfall senare än 5 år 0 0 0 0 
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13.0 Koncernen  
I Robertsfors kommun ingår Robertsfors Bostäder (100 procent) samt Stiftelsen Sikeå Hamn 
(50 procent).  

13.1  Robertsfors bostäder  
 
13.1.1  Robertsforsbostäder - Stiftelsens ändamål 
Robertsforsbostäder är en allmännyttig bostadsstiftelse med ändamål att verka för en god 
bostadsförsörjning inom Robertsfors kommun.  Robertsforsbostäder har till föremål för sin 
verksamhet att inom Robertsfors kommun förvärva, äga, förvalta och försälja fastigheter eller 
tomträtter och bygga bostäder, affärslägenheter samt kollektiva anordningar.  

Robertsforsbostäders styrelse får ej driva verksamhet eller vidtaga åtgärd som ej är förenlig 
med kommunal kompetens.  

13.1.2  Årets resultat 
 
Robertsfors Bostäder redovisar för 2020 ett resultat på 2 467 Tkr (2019 -72 Tkr), vilket 
innebär ett bättre resultat jämfört med föregående år på 2 539 Tkr. Stiftelsens omsättning 
ökade med 33 366 tkr jämfört med föregående år, där vidarefakturering av kostnader till 
SBO projektet står för 31 595 Tkr och försäljning av fastigheter står för 1 822 Tkr. 

13.1.3  Väsentliga händelser under året 
 
Byte av verkställande funktionär  

I augusti 2019 anställdes en verkställande funktionär (VD), hen har dock under början av 2020 
valt att sluta och en tillförordnad VD tillförordnandes på 50%, men valde att avsluta 
tillförordnandet i november. Sedan 2020-12-01 finns en tillförordnad VD på 25%. 

Ett nytt förslag på arvodesreglemente för Robertsfors bostäders styrelse har tagits fram för 
att besvara behovet av riktlinjer kring arvodeshanteringen.  

Robertsfors Bostäders styrelse sålde i augusti 2019 Nybyn 51:1 och 51:2 till Statens 
Bostadsomvandling (SBO) för en krona. Tillsammans med SBO omvandlas de åtta 
lägenheterna i dessa fastigheter till 18 lägenheter (2 rum och kök) med 65+ som primär 
målgrupp. Under våren 2019 upphandlades om-byggnationen och i januari påbörjades 
ombyggnationen. Arbetet har fortskridit under 2020 och lägenheterna beräknas vara klara 
under februari 2021. 

Under 2019 fattade Robertsfors Bostäders styrelsebeslut om att avyttra fyra stycken parhus i 
Robertsfors (Opalen 5 och 6 samt Smaragden 8 och 9). Mäklare anlitades och försäljningen är 
genom-förd. Respektive fastighet såldes för 550 tkr och renderade i en kassaförstärkning på 
inte fullt 2 mkr. 
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Styrelsen för Robertsfors Bostäder beslutade under 2020 att försälja delar av beståndet i 
Robertsfors respektive Ånäset:  
Smaragden 7 i Robertsfors  
Månsten 1, 2 och 3 i Robertsfors  
Nybyn 27:3, 4:61 och 4:62 i Ånäset  
 
Mäklare har under december 2020 anlitats för försäljning av dessa sju fastigheter. Bakgrunden 
till beslutet är en ogynnsam ekonomisk förvaltning och ett behov av att stärka kassan för 
fortsatt långsiktigt underhåll av övrigt bestånd.  
 
Under 2020 har entreprenör anlitats för att genomföra lagstadgad energideklaration av de 
fastigheter som ingår i Robertsfors Bostäders bestånd. Energideklarationerna genomförs i 
december 2020 och januari 2021.  
 
Stiftelsen har inte påverkats märkbart av Covid -19 och bedömningen är att den inte kommer 
att ha någon framtida påverkan heller.  

13.1 4  Framtida utveckling 

Under december månad har VD genomfört en genomgång av den ekonomiska redovisningen. 
Här kan konstateras att förändringar har genomförts i hur redovisning på objekt (fastighet) 
ska göras mellan åren 2019 - 2020. Förändringen har inte nedtecknats i dokument som 
tydliggör hur kostnader respektive intäkter ska redovisas vilket medfört otydlighet som 
innebär svårighet att per objekt/fastighet se ekonomisk lönsamhet och avgöra om 
underhåll/investering är lönsam eller om en fastighet ska försäljas. Detta blir en viktig uppgift 
att slutföra under nästkommande år för att möjliggöra planering och långsiktigt hållbar 
utveckling av Robertsfors Bostäders bestånd. 

 Tabell: Omsättning, resultat och soliditet Robertsfors Bostäder 

Nyckeltal 2020 2019 

Omsättning 48 212 14 452 

Resultat, tkr 2 467 -72 

Soliditet % 12,1 8,3 

Den ökade omsättningen beror i allt väsentligt på vidarefakturering av kostnader för SBO 
projektet i Ånäset. 
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13.2  Stiftelsen Sikeå hamn  

13.2.1  Årets resultat 

Stiftelsen redovisar för året ett överskott med 8 tkr. I jämförelse med föregående år är det 
en förbättring med 5 tkr.  

13.2.2  Årets Verksamhet 

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

13.2.3  Framtida utveckling 

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

Tabell: Omsättning, resultat och soliditet för stiftelsen Sikeå Hamn 

Nyckeltal 2020 2019 

Omsättning 15 23 

Resultat, tkr 8 3 

Soliditet % 99 99 

13.3 Koncernredovisning 

Tabell: Ekonomiska engagemang inom koncernen 

Kostnader/intäkter Tjänster 
Mottagna 

Tjänster 
Givna 

Avgifter 
Mottagna 

Avgifter 
Givna 

Finansiella 
intäkter 
Mottagna 

Finansiella 
intäkter 
Givna 

Kommunen             2 842  1 329  0  

RoBo  2 842  1 329  0 
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Bidrag Bidrag 
Mottagna 

Bidrag 
Givna 

Bidrag 
Mottagna 

Bidrag 
Givna 

  

Kommunen             0 0 0 0   

RoBo 0 0 0 0   

 

Tillgångar Finansiella anläggningstillgångar 
Mottagna 

Givna Fordringar 
Mottagna 

Fordringar 
Givna 

Kommunen              561  1 020 

RoBo 526  1 020  

Sikeå Hamn 10    

Robertsfors 
driftbolag 

25    

14.0  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, 
Stiftelsen Sikeå hamn Robertsfors Driftbolag AB. 

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, Robertsfors driftbolag 100%. 
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Kommunen 

Värdering 

Omsättningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet eller verkligt värde om det är lägre. Som 
kortfristig fordran betraktas fordringar med förfallotid inom ett år från balansdagen. 
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. Skuld förändringen 
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 rek 17, RIPS 17. 

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

Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar. 

Informationen i not 9 A, 9 B och10 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. 
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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             
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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. 

 
 
Bilagor 
 
Verksamhetsberättelse KS 
Verksamhetsberättelse BOU 
Verksamhetsberättelse SHB 
Verksamhetsberättelse SOC 
Verksamhetsberättelse Tillväxt 
Verksamhetsberättelse Jävsnämnd 
Verksamhetsberättelse Överförmyndarnämnd 
Verksamhetsberättelse Räddningsnämnd 
Verksamhetsberättelse PA nämnd 
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REDOVISAT HELÅR  
 2020 2019 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

3  255 
-26 506 
-23 251 
-1 871 

-25 122 

3 030 
-28 544 
-25 514 
-1 318 

-26 832 
 
 
UTFALL FÖR HELÅRET 
 
BUDGETUTFALL HELÅR 2020 
Redovisning 
Budgeterade nettoramar 
Skillnad 

23 251 
22 832 
- 419 

 
 
STYRELSENS UPPGIFTER 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande 
förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen har 
ansvar för ledning och samordning av 
kommunens alla angelägenheter. Samman 
fattningsvis innefattar det ansvar för kom-
munens utveckling, ekonomi och uppsikt 
över utskottens verksamheter. Styrelsens 
uppgifter regleras, förutom av lagstiftning, 
av det reglemente som kommunfullmäktige 
lagt fast och de särskilda beslut som kom-
munfullmäktige fattat. 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
ÅRET 
 

• Året har till stor del präglats av Co-
ronapandemin och arbete på ett 
övergripande plan för att säkerställa 
verksamhet i ett krisläge. 

• Ny kommunchef har tillträtt i maj 
• Arbete med planering av Norrbott-

niabanan har fortsatt och en politisk 
styrgrupp har tillsatts för att kunna 
fortsätta arbetet framåt.  

• Uppskjuten löneprocess för 2020.  
 
 
 

 
 

 
 
STYRELSENS RESULTAT 
 

UTFALL FÖR HELÅRET 2020 
  Budget Utfall Diff 
Politisk verks het 3 049 3 247 -198 
Kommunst övr 19 783 20 004 -221 
Summa 22 832 23 251 -419 

 
Kostnaderna för den politiska verksamheten 
överstiger det budgeterade utrymmet med  
198 tkr. Detta beror på att budgeterade me-
del inte tillskjutits i samband med nytt ar-
vodesreglemente. Att kostnaderna inte ökat 
i samma utsträckning som prognosen vid 
delårsbokslutet beror till del på att man med 
anledning av Coronapandemin övergått till 
digitala möten som varit effektivare och där 
deltagare inte behöver transportera sig till 
och från möten.  
 
För kommunledning m.m. redovisas ett 
utfall på totalen på 20 004 tkr, vilket ger en 
avvikelse mot budget på -221 tkr. Under-
skottet förklaras bland annat av väsentligt 
högre kostnader för köp av konsulter för-
framtagande av tillväxt- och investerings-
strategi samt förslag på driftsbolag. Även 
personalkostnaderna för kansli är högre än 
budgeterat på grund av projekt som inte 
varit finansierade under 2020.  
 
För personalkontoret redovisas som tidigare 
högre kostnader för personal då budgete-
rade medel inte motsvaras av anställd per-
sonal. Personalkontoret har även höga kost-
nader för program köp och avgifter där 
kostnaderna är högre än budgeterat. Ett 
arbete är påbörjat på personalkontoret med 
översyn av vilka system som bör finnas. 
 

KOMMUNSTYRELSEN- övrigt  

 
  Ordförande: Patrik Nilsson 
  Kommunchef: Anders Persson 
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För Ekonomikontoret och IT-kontor redo-
vias lägre kostnader än budgeterat på grund 
av något lägre personalkostnader med an-
ledning av föräldraledighet och tjänstledig-
het.  
 
I övrigt ser vi ökade kostnader för IT, pro-
gram, licenser m.m. ökar i kostnader i sam-
band med att nya system anskaffas. Vi ser 
även framtida ökade kostnader inom detta 
område.  
 
PERSONALKOSTNADER 
 

Budget Förbrukat, kr Förbrukat, % Avv. 
14 207 15 025 106 % 818 tkr 

I personalkostnaderna ingår även politisk verksamhet 
 
Personalkostnaderna överstiger det budge-
terade utrymmet med totalt 818 tkr för helå-
ret 2020. Den politiska verksamheten har 
till del kostnader för arvoden över det bud-
geterade utrymmet. Inom alla utskott kan vi 
se arvoden över det budgeterade utrymmet 
förutom för barn- och utbildningsutskottet. 
Det är dock i det flesta fall inga större avvi-
kelser.  
 
För kommunledning m.m. är det ganska 
stora variationer där vi ser personalkostna-
der under det budgeterade utrymmet för 
Ekonomikontor och IT-kontor. Vilket beror 
på föräldraledighet och tjänstledigheter. För 
kansliavdelning, personalkontor och fack-
liga företrädare ser vi stora negativa avvi-
kelser.  
 
Ersättning för sjuklönekostnader med an-
ledning av Covid 19 har erhållits med 4 100 
tkr totalt. Kommunstyrelsen övrigt har er-
hållit 81 tkr i ersättning till verksamheterna 
inom sitt ansvarsområde.  
 
MÅLUPPFYLLELSE 
De flesta mål och uppdrag redovisas i sek-
torernas delårsredovisningar och en sam-
manställning görs i delårsrapporten med 
kommentarer. Måluppfyllelse direkt gäl-
lande KS övrigt som bör kommenteras är: 
Att samtliga sektorer skapar utrymme 
för minst 10 praktikplatser/år för delta-

gare från samordningsteamet, samt 
handledare. 
Insatsen är pågående men kommer vara 
svår att uppnå då det finns tidsbrist hos 
medarbetare för att kunna vara bra handle-
dare och samtidigt sköta sina ordinarie ar-
betsuppgifter. 
 
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 samhällsbygg-
nads pågår ett arbete med att skapa rutiner 
och arbetsmetoder för att kunna effektivi-
sera 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. Kommun-
ledningen 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 utveckl-
ingsmedel 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 Utfall Avvikelse 
Årets invest. 4 420 2 063 2 357 

 
För 2020 beslutades om investeringsmedel 
med totalt 4 420 tkr. Varav 4 000 tkr av 
dessa avsåg medfinansiering till bredbands-
utbyggnad. 2 000 tkr av dessa ska täcka 
underskott i tidigare utbyggda bredbands-
projekt och ska med anledning av det läm-
nas som överskott.  
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Resterande 348 tkr som finns outnyttjade 
till investering i bredband ombudgeteras för 
att färdigställa utbyggnation.  
 
 
FRAMTID 
 
Arbetet med Norrbottniabanan forsätter och 
kommer att intensifieras inom den närmaste 
tiden. En av de viktiga åtgärderna blir att 
säkerställa att det finns tillräckliga resurser 
för att driva arbetet framåt.  
 
Kommunfullmäktige har under 2020 fattat 
beslut om bildande av driftsbolag för att 
säkerställa en effektiv och laglig drift av 
kommunens och Robertsforsbostäders fas-
tighetheter. Detta arbete behöver fortsätta 
och planeras noggrant för att processen ska 
bli bra och ge önskad effekt.  
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REDOVISAT HELÅR  
 2020 2019 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

19 239 
-194 000 
-174 761 

-2 400 
-177 161 

18 254 
-190 704 
-172 450 

-2 518 
-174 968 

 
UTFALL HELÅR FÖR KS BOU:S  
ANSVARSOMRÅDE 2020 
 
Redovisning 
Budgeterade nettoramar 
Skillnad 

174 761 
175 558 

797 
 
UTSKOTTETS UPPGIFTER 
Barn och utbildningsutskottet fullgör kom-
munens skyldigheter enligt skollagen och 
skolformsförordningarna.  
 
Utskottet ansvarar för:  
• Förskola och pedagogisk omsorg 
• Grundskola inkl fritidshem 
• Grundsärskola 
• Lärcentrum (gy-utb, SFI, vux.utb) 
• BOU Kultur (musikskola) 
 
 
UTSKOTTETS RESULTAT 
 

UTFALL FÖR HELÅRET 2020 
  Budget Utfall Diff 
Förskola 42 690 44 602 -1 912 
Grundskola 88 807 86 193 2 614 
Grundsärskola 6 543 7 054 -511 
Lärcentrum 6 915 6 946 -31 
Gymnasiet IKE 28 900 28 341 559 
BOU Kultur 1 703 1 625 78 
 175 558 174 761 797 

 
Förskolan 
Förskolan är delad till tre olika områden: 
centrala, norra och södra och dessa leds av 
tre förskolerektorer. Organisatoriskt flytta 
 

 
 

 
 
des förskolan Lillebo från centrala till 
Norra-delen from januari 2020. 
 
Förskolan Lillskogen färdigställdes och 
öppnade sina dörrar i maj 2020. Barnen och 
personal har nu tillgång till moderna, ljusa 
lokaler helt anpassade till barn och lek. 
Utemiljön är även den anpassad för barnen 
och deras säkerhet med bland annat ett in-
hägnat skogsparti att leka i. Förskolorna 
Lillberget flyttade in i maj och Skogsglän-
tan under augusti 2020 till Lillskogen. 
 
Förskoleverksamheten gör ett underskott 
mot budget på 1,9 mSEK. Detta förklaras 
främst av att Norra området anställde förs-
kollärarna fast renoveringen på Fågel-
boet/Apotekaren inte än kommit igång. 
Matpersonal anställdes med 1,75 personer 
till Lillskogen utan budgetanslag samt att 
pandemin har påverkat sjukskrivningar i 
högre uträckning. 
 
Grundskolan 
Förstelärarna leder arbetet med en utveck-
lingsorganisation där alla medarbetare i 
grundskolan valt temagrupper utifrån ett 
antal ämne som identifierats som viktiga i 
kvalitetsarbetet. Grupperna är sammansatta 
från olika skolor och årskurser och träffar i 
huvudsak träffas digitalt.  
 
Grundskoleverksamheten redovisar ett 
överskott på ca 2,6 mSEK. Detta förklaras 
främst av att statsbidrag har använts effek-
tivt under året. 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETER INOM BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTETS 
ANSVARSOMRÅDE 

 
  Ordförande:   Petra Andersin 
  Sektorchef:    Eeva-Liisa Purolainen 
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Grundsärskolan 
Under höstterminen 2020 utökades grund-
särskolan så att den omfattar samtliga sta-
dier, samt träningsskolan på Jenningssko-
lan.  
 
Grundsärskolan redovisar ett underskott 
med 511 tSEK, vilket är marginellt lägre än 
prognos vid delårsbokslut. Underskottet 
förklaras av med högre personalkostnader. 
 
Lärcentrum 
Lärcentrum erbjuder flexibel och indivi-
danpassad undervisning samt vägledning av 
hög kvalitet för personlig och professionell 
utveckling. Därmed möjliggör Lärcentrum 
för individer att återuppta sina nedlagda 
studier på gymnasial nivå och för nyanlän-
das lärande. 
 
På Lärcentrum konstateras en fortsatt hög 
genomströmning gällande genomförd vux-
enutbildning av betygsatta kurser inom 
gymnasial vuxenutbildning. 
 
Specialpedagogiska skolmyndigheten 
(SPSM) har beviljat medel med 550 tSEK 
för att förbättra läs, skriv- och språkutveckl-
ingen för SFI-elever med kort utbildning 
och funktionsnedsättning.  
 
Under 2020 pågick utbildningsplikten som 
innebär att kommunerna är skyldiga att 
erbjuda deltagare i etableringen med kort 
utbildningsbakgrund studier inom vuxenut-
bildningen som kombineras med SFI. Lär-
centrum har med anledning av detta inrättat 
ett så kallat Arbetsmarknadsspår för kortut-
bildade där studier på SFI kombineras med 
andra kurser samt praktik. Finansieringen 
har möjliggjorts via medel från Länsstyrel-
sen. 
 
Lärcentrum redovisar ett underskott med 31 
tSEK, vilket är marginellt lägre än prognos 
vid delårsbokslut. Lärcentrum har uppburit 
under 2020 statsbidrag och olika projekt-
medel på 1,9 miljoner, dvs lika mycket som 
året innan. 
 

Gymnasie IKE 
En annan faktor som påverkat att Barn- och 
utbildningssektorns resultat avviker mot 
prognosen vid halvåret är att kostnaden för 
interkommunal ersättning blev 559 tSEK 
tkr lägre än prognosticerat.  
 
Musikskolan 
Utifrån målen som står skrivna i verksam-
hetsplanen gällande konserter och utåtriktad 
verksamhet har Musikskolan p.g.a. av den 
rådande pandemin varit begränsade under 
stora delar av året. År 2020 blev inte alls 
som var planerat. Musikskolans mycket 
uppskattade vårkonserter fick en betydligt 
mindre kostym. 
 
Musikskolan redovisar ett överskott med 78 
tkr, vilket får betraktas som ett nollresultat 
med tanke på alla aktiviteter som uteblev. 
 
MÅLUPPFYLLELSE 
God folkhälsa och utbildning, aktiv och i 
rörelse 
 
Medborgare/Kund 
Betygsindex (Kolada) ”Nöjdhet på försko-
lan” har ökat från 61 % 2019 till 68 % un-
der 2020.  
 
Andelen elever behöriga till gymnasiet är 
89 %, vilket innebär att det är 6 obehöriga 
elever till nationella gymnasieprogram. 
 
Ca 50 % av grundskolans elever deltar på 
Musikskolans erbjudande till enskilda elev-
aktiviteter. Däremot räknas elever som del-
tar på LOUD inte in i statistiken. 
 
Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun (Kolada) var det endast 70,6 
% 2020 jämfört med 80,0% år 2019, när 
målet var att mer än 75 % totalt klarar sina 
gymnasiala studier med examen inom 4 år. 
Det kan konstateras att flera elever lämnar 
gymnasiet med studiebevis i stället för full-
ständiga betyg med gymnasieexamen. Di-
stansutbildning är inte anpassad för alla 
individer. 
 



BILAGA 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE BOU  

Medarbetare 
BoU har haft en del personalomsättning 
inom förvaltningen i form av att den har 
haft tre olika barn-och utbildningschefer 
under 2020. Utvecklingstjänsten avveckla-
des i början av året. Även sekretariatet har 
nyanställda medarbetare inom BoU. 
 
Sjukfrånvaro totalt för BoU 2020 landar på 
6,9% när sjuktalet i kommen låg totalt på 
7,7 %. När det gäller sjukfrånvaro ser vi en 
negativ trend inom hela BoU:s verksam-
hetsområde. Pandemin har påverkat nega-
tivt för sjuktalet när det har ökat med 1,1 % 
från 2019 till 2020. Det kan konstateras att 
pandemin har varit mer närvarande inom 
förskolan och fritidshemmets personal som 
är mycket nära våra barn och elever. 
 
Sjuklönekostnader ökade under 2020 med 
56 % inom BoU. Vi fick sjuklöneersättning 
från Försäkringskassan totalt med 1.159 
tSEK när våra totala sjuklönekostnader var 
2.716 tSEK. Mycket av kostnader kan hän-
visas till pandemin. 
 
INVESTERINGAR 
  

Budget Utfall Avvikelse 
Klumpanslag 
Ett-till-Ett 
Ombudgetering 

200 
900 
369 

189 
846 
155 

11 
54 

214 
 
Av klumpanslaget på totalt 200 tSEK har 
största delen av dessa medel gått till lokal-
anpassningar och inventarier som förbättrat 
arbetsmiljön. Investeringar i utemiljön i 
Åkullsjön med ett tak är inte färdigställt 
samt investeringar i inventarier för försko-
lan Fågelboet (fd Apotekaren) har inte kun-
nat genomföras som planerat utifrån att 
SHBK inte kunnat genomföra åtgärder en-
ligt planering. För dessa investeringar äskas 
ombudgetering för 2021. 
 
FRAMTID 
 
Förskolan 
Ombyggnation av förskolan Fågelboet i 
Ånäset var tänkt att genomföra under 2020, 
men detta är flyttat vidare i tid med tanke 

på pandemin. Offerter tas in och igångsätt-
ningsbeslut måste beslutas politiskt. 
 
För förskoleverksamheten handlar det även 
om att säkra kompetensförsörjning, andelen 
förskollärare är fortsatt för låg medan ande-
len personal som saknar utbildning för ar-
bete med barn är fortsatt hög. 
 
Förskolan konstateras ha en står fortsatt 
inför högre volymer med fler inskrivna 
barn. Vi kan också se att antalet barn med 
särskilda svårigheter ökar, vilket medför 
behov av förstärkningar och extra resurser. 
 
Centrala – Vårterminens APT:n har ägnats 
åt att arbeta ihop de två förskolorna då pla-
nen var att slå ihop förskolorna till en 
sjuavdelningsförskola. Lillskogen har reso-
nerat och reflekterat kring värdegrundsfrå-
gor, arbetssätt samt generella arbetsmil-
jöfrågor för att skapa en bra och hållbar 
arbetsmiljö. HT 2020 fick medarbetarna på 
Lillskogen genomföra en arbetsmiljörapport 
som ligger till grund för 2021 års arbetsmil-
jöarbete, där Karin Rönnblom och Sara 
Häggström är involverade.  
 
Under hösten 2020 har det introducerats ett 
nytt systematiskt kvalitetsarbetsdokument 
som syftar till att kvalitetssäkra och kunna 
följa och utvärdera det pedagogiska arbetet 
fortlöpande.  
 
Grundskolan 
Barnkonventionen blev en del av svensk lag 
från den 1 januari 2020. Utgångspunkten är 
att lagstiftarna ska ha tagit hänsyn till barn-
konventionen i utformningen av skollagen. 
Frågor kan ändock uppkomma, till exempel 
om hur man ska tillämpa bestämmelserna. 
För grundskoleverksamheten innebär kom-
mande år behov av fortsatt återhållsamhet 
och noggrann ekonomisk uppföljning. 
 
När det gäller statsbidrag så är trenden att 
det går från strikt riktade till mer generella 
statsbidrag för utveckling/förstärkning av 
skolan. 
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Under 2020 har skolor arbetat intensivt med 
digitaliseringen. Vi är mycket förberedda 
att erbjuda distansundervisning vid behov. 
 
Lärcentrum 
Arbetet med att kombinera svenska för in-
vandrare med andra utbildningar inom 
kommunal vuxenutbildning fortsätter att 
vara ett prioriterat område. 
 
Under 2020 anpassade lokaler för motta-
gande och sändning av fjärrundervisning 
togs i bruk. Detta har finansierats av stats-
bidrag 
 
Några ytterligare volymökningar är inte att 
vänta på Lärcentrum då det inte finns per-
sonell kapacitet att hantera större volymer 
av gymnasial vuxenutbildning. Då motta-
gande av nyanlända förväntas ligga på 
samma nivå som 2020 bedöms volymen på 
SFI vara oförändrad eller minska något. 
 
Anpassning av organisationen till att gym-
nasiala utbildningen inte längre bedrivs på 
Lärcentrum och därför är organisationsför-
ändringen full genomförd i juli 2020. 
 
Byggnaden som inhyser Lärcentrums verk-
samhet har omfattande behov av översyn då 
taket läcker på flera ställen och golvet svik-
tar. 
 
Musikskolan 
Musikskolan har beviljats från Arvsfonden 
1,9 miljoner för treårigt LOUD-projekt. 
Kulturrådet beviljade ytterligare 188 tSEK 
för första projektåret. Tillsamman med Ro-
bertsfors kommun står Musikskolan bakom 
denna ansökan. Projektet innebär en ut-
veckling av musikverksamheten i kommu-
nen och en möjlighet att nå nya målgrupper. 
LOUD är ett koncept som bygger på att 
eleverna ska få en helhetsbild av vad det 
innebär att spela i ett band. 
 
Byggnader inom BoU 
Inför 2021 finns också ett stort behov av att 
se över lokalernas/fastigheternas beskaffen-

het och möjlighet att möta de behov som 
inom finns BoU.  
 
Byggnaders underhåll är eftersatt och flera 
av dessa har omfattande renoveringsbehov.  
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KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETER INOM SAMHÄLLSBYGGNADSUTSKOTTETS 
ANSVARSOMRÅDE 
 
 
REDOVISAT HELÅR  
 2020 2019 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

97 445 
-108 189 
-10 744 
-14 579 
-25 323 

94 778 
-111 158 
-16 380 
-13 880 
-30 260 

 
 
UTFALL FÖR HELÅRET 

 
Därav vatten- och avloppsverksamhet, 
VA 
 

REDOVISAT HELÅR  
 2020 2019 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

15 411 
-14 075 

1 336 
-2 135 

-799 

15 550 
-14 860 

690 
-2 005 
-1 315 

 
UTFALL FÖR HELÅRET FÖR VA 

 
 
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 
 
 
UTSKOTTETS RESULTAT 
 

UTFALL FÖR HELÅRET 2020 
  Budget Utfall Diff 
SHB kontor/bilpool -2 034 -2 499 -465 
Gator -8 242 -6 651 +1 591 
VA +2 194 +1 495 -699 
Renhållning +1 187 +535 -652 
Fastighet inkl Park +19 867 +21 020 +1 153 
Tillsyn Miljö/Bygg -3 479 -2 641 +838 
Måltidsverksamhet -13 889 -13 558 +331 
Lokalvård -150 -763 -613 
Kollektivtrafik -6 347 -6 037 +310 
Färdtjänst -2 397 -1 645 +752 
Totalt SHB -13 290 -10 744 +2 546 

 
För sektor samhällsbyggnad totalt redovi-
sas ett överskott på drygt 2,5 mkr. De delar 
som redovisar underskott  är SHB kontor/ 
bilpool, VA-verksamheten samt lokalvård.  
Renhållning visar ett underskott mot budget 
efter uppbokning av förutbetalda intäkter. 
Överskottet är knappt 1,5 mkr högre än 
prognosen i delårsbokslutet.  
 
De redovisade intäkterna är högre än budge-
terat med 2,2 mkr främst inom fastighet och 
lokalvård samt för bygglov. 
 
Redovisade kostnader är totalt sett 300 tkr 
lägre än budgeterat, dock med stora 
variationer mellan verksamheterna. 
 

 
Ordförande:    Carl-Johan Pettersson 
Sektorchef:     Carin Elofsson 
 

BUDGETUTFALL HELÅR 2020 
Redovisning 
Budgeterade  nettoramar 
Skillnad 

-10 744 
-13 290 
+2 546 

BUDGETUTFALL HELÅR 2020 
Redovisning 
Budgeterad nettoram 
Skillnad 

-799 
-252 
-547 
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Under året har det varit stor förändring i 
SHB:s bemanning.  
• Ny SHB-chef från och med mitten av 

februari 2020. 
• GVA-chef tillförordnad från och med 

2020-08-03.  
• Kostchef rekryterad, 2020-09-01.  
• En tjänst som miljöinspektör har hållits 

vakant och denna miljöinspektör har 
gått in som verksamhetssekreterare. 

• Bostadsförvaltare har rekryterats och 
tillträdde under våren.  

• Ny trafiksamordnare är rekryterad och 
tillträdde under juni månad. 

 
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 
bilpoolen avslutats, av dessa har två 
stycken köpts lös och en har återlämnats. 
 
Ett skyfall i juni har medfört omfattande 
vattenskador på Fabriksvägen 3 som krä-
ver åtgärd. Skadorna täcks ej av försäkring. 
 
SHB kontor/bilpool 
Underskottet på 465 tkr förklaras av högre 
personalkostnader till följd av överlappning 
för SHB-chef tillsammans med högre löne-
läge samt av minskade intäkter för bilpoolen 
till följd av minskat resande p g a pandemin. 
 
Fastighet/park 
Verksamheten fastighet/park redovisar ett 
överskott med 1 153 tkr för 2020. Detta kan i 
sin helhet förklaras av intäkt från försäljning 
av industrihuset i Bygdeå (1 167 tkr), d v s 
att fastighet/park exkl försäljning redovisar 
ett nollresultat. 
 
Underhållskostnaderna har minskat i kronor 
per m2 under åren. En preliminär analys visar 
att detta i hög grad beror på hur kostnader 
redovisats – på underhåll respektive löpande 
drift. Detta medför att nedanstående siffror 
ska läsas med försiktighet. 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
56 52 50 51 49 15 13 

Fastighetsunderhåll kr/kvm 
 
Renovering av omklädnings-/duschutrymme 
i Badhuset är redovisat på löpande drift i 
stället för på underhåll (1 074 tkr), vilket 
påverkar siffrorna i tabellen ovan.  
 
Vädret med stora regnmängder har lett till 
översvämningar och stora skador bland annat 
på Fabriksvägen 3. 
 
Fastigheter och maskiner är ålderstigna och 
klara inte påfrestningarna vilket leder fram 
till många akuta åtgärder. 
 
Tillsyn miljö och bygg 
Miljö- och byggkontoret redovisar ett över-
skott på 838 tkr för 2020. Detta förklaras av 
högre intäkter än budgeterat på bygglov (248 
tkr), lägre personalkostnader än budgeterat 
(557 tkr) samt lägre kostnad för bostadsan-
passning (157 tkr).  
 
De lägre personalkostnaderna beror av va-
kanser inom miljökontoret samt bostadsan-
passning under året. 
 
Miljökontoret har varit lägre bemannat 
under hela året 2020 pga. föräldraledig-
heter och vakans som man valt att ej till-
sätta under året. Samhällsbyggnadskon-
torets administratör slutade under början 
av året, vilket också ledde till ökad arbets-
belastning då handläggarna delade ansvaret 
på det administrativa arbetet. Utöver detta 
har Covid- 19 medfört att hälsoskyddstill-
synen och livsmedelstillsynen inte har 
kunnat genomföras som det var planerat.  

Under 2020 har 1008 ärenden behandlas på 
miljökontoret. Det är olika typer av anmäl-
ningar, ansökningar, remisser, samråd, 
rapporter, klagomål med mera.  
 
En ny vägledning för enskilda avlopp 
trädde i kraft under 2020 och detta har in-
neburit att tillståndsprocessen tar längre tid 
än tidigare, främst pga. ansökningarna säl-
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lan är kompletta. Även andelen anmäl-
ningar om kompostering ökade markant 
under året, vilket har tagit mycket tid från 
den planerade tillsynen.  
 
Ca 80 st fastigheter inventerades under 
2020 runt Gumboda och Kålaboda (återin-
ventering). 
 
Byggkontorets uppdrag är att fullgöra 
uppgifter inom plan- och byggnadsväsen-
det samt myndighetsutövning inom plan- 
och bygglagens och miljöbalkens områden. 
Byggkontoret handlägger även ärenden 
gällande lokala trafikföreskrifter såsom 
avstängning av gator, hastighetsbegräns-
ningar inom tätbebyggt område och trans-
portdispenser. 
 
Under 2020 har 265 ärenden kommit in till 
byggkontoret. Det är ansökan om bygglov, 
bygganmälan, remisser, strandskyddsdis-
penser m m. Nio detaljplaner som befinner 
sig i olika skeden i planprocessen har 
handlagts under året. 
 
En ny PBL-taxa infördes från 1 april. Bygg-
lovavgifter gav en intäkt på 1 119 tkr förra 
året.  
 
Administratören på samhällsbyggnadskon-
toret beviljades tjänstledigt under första 
halvåret. Det innebar att byggnadsinspek-
törerna fick ta över allt administrativt arbete 
på byggkontoret med mycket ökad ar-
betsbelastning under hela 2020 som följd.  
 
Corona har inneburit merarbete för planering 
av tekniska samråd, arbetsplatsbesök och 
slutsamråd. Rådgivning har till största delen 
skett via telefon och mail. 
 
En informationsbroschyr om riksintresset för 
kulturmiljö har tagits fram under året i sam-
arbete med Länsstyrelsen. 
 
Kostnaderna för bostadsanpassning har varie-
rat stort mellan åren. I jämförelse med åren 
2010-2017 ligger kostnaden i faktiskt belopp 
lägre (ingen hänsyn till kostnadsökningar 

eller inflation) för år 2020. En linjär trend-
linje visar på minskade kostnader under peri-
oden. En beräkning i SCB:s prisomräknare1 
som tar hänsyn till hur inflationen påverkat 
penningvärdet så motsvarar 821 731 kr år 
2010 ett belopp på 909 575 kr år 2020.  
 
Risk för att kostnaden för bostadsanpassning 
ökar bedöms vara större utifrån att allt fler 
äldre förväntas bo hemma i allt högre ålder 
tillsammans med allt fler äldre i be-
folkningen. 
 
Under första delen av 2020 var tjänsten som 
handläggare för bostadsanpassning (och tra-
fiksamordnare) vakant vilket medförde långa 
handläggningstider. Efter rekrytering har 
detta dock rätat upp sig under andra halvåret. 
 
Måltidsverksamhet 
Måltidsverksamheten redovisar ett överskott 
på 331 tkr vilket är 1,2 mkr bättre resultat än 
prognos i delårsbokslutet. Överskottet förkla-
ras av förändring i redovisning av intäkter 
(300 tkr). Tidigare har fakturor för matleve-
rans i december månad bokförts som intäkt i 
januari nästkommande år. Från och med 
2020 har intäkterna periodiserats så att de 
redovisas den månad de uppkommit. Avvi-
kelsen mot prognosen i delårsbokslutet för-
klaras till stor del av osäkerhet kring perso-
nalkostnaderna. 
 
Under årets första åtta månader var tjänsten 
som kostchef vakant vilket också bidragit till 
lägre personalkostnad. Under året har frågan 
om nytt kök varit upp för diskussion ett antal 
gånger och är en viktig fråga för politiskt 
beslut under nästa år.  
 
Lokalvård 
Lokalvårdsverksamheten redovisar ett un-
derskott med 613 tkr vilket är något lägre än 
prognos vid delåret.  
 
Lokalvården har ett köp-/säljsystem med 
nollbudget, d v s intäkterna ska balansera 

 
1 https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-
siffror/prisomraknaren/ 
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kostnaderna.  Underskottet är en följd av att 
löner inte räknats upp tidigare år och att tim-
taxan för lokalvård inte justerats mot övriga 
verksamheter sedan 2018. Detta har medfört 
att Samhällsbyggnads övriga verksamheter  
finansierat lokalvård inom övriga sektorer. 
Lokalvården har ingen ersättning för de resor 
vi gör till och från varje objekt. Verksamhet-
en bedriver lokalvård i kommunens fastig-
heter i Åkullsjön, Överklinten, Robertsfors, 
Ånäset, Bygdeå och Djäkneboda och under 
en vecka har lokalvården resor till och från 
objekt motsvarande 48 timmar. 
 
De ökade kostnader som kan särskiljas för 
2020 beror till stora delar på den rådande 
pandemin för vilket vi erhållit statlig ersätt-
ning med 259 tkr.  
 
Lokalvårdens personal har olika stationer-
ingsplatser så där det är möjligt som t.ex. 
Nybyskolan i Ånäset börjar och slutar med-
arbetaren på skolan för att undvika onödiga 
resor. 
 
Lokalvården följer Folkhälsomyndighetens 
råd och rekommendationer gällande Covid-
19 så medarbetarna har provtagit sig vid 
minsta symptom och stannat hemma i väntan 
på provsvaret vilket medfört ett ökat sjuktal 
vid korttidsfrånvaro. 
 
Verksamheterna har till följd av Covid-19 
förbrukat mer förbrukningsmaterial i form av 
t.ex. tvål och pappershanddukar samt lokal-
vården har fått köpa in mer handdesinfektion 
och ytdesinfektion än vanligtvis - ersättning 
från staten  har erhållits med på 259 tkr för 
ökade kostnader p g a Covid-19.  
 
Omklädningsrum och tvätt av arbetskläder 
ordnades i Ånäset och Robertsfors. Tvättma-
skiner samt torktumlare köptes in för att 
medarbetarna ska tvätta sina arbetskläder på 
arbetsplatsen. 
 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken redovisar ett överskott på 
310 tkr till följd av att ett omställningsbidrag 
erhållits på 204 tkr samt lägre driftsbidrag till 

Länstrafiken med 95 tkr. Under första delen 
av året var tjänsten som trafiksamordnare 
vakant. 
 
Färdtjänst 
Färdtjänst redovisar ett överskott med 752 tkr 
vilket förklaras av minskade resor till följd 
av rådande pandemi. Under första delen av 
året var tjänsten som trafiksamordnare va-
kant. 
 
Gator 
Verksamhet gator redovisar ett överskott på 
inte fullt 1,6 mkr vilket är 1,2 mkr högre än i 
delårsprognosen. 
 
Detta förklaras i sin helhet av att under-
hållsåtgärder inte hunnits med enligt plan till 
följd av arbetsbelastning avseende åtgärder 
inom övrig verksamhet på GVA. Även va-
kanser inom GVA påverkar överskottet. 
 
Affärsmässig verksamhet 
 
VA 
Vatten- och avlopp (VA) redovisar ett un-
derskott på 699 tkr mot budget. Resultat  
inklusive kapital- och OH-kostnader landar 
på -799 tkr, vilket innebär en täckningsgrad 
på 95,1%.  
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
92,3% 92,7% 101,8% 101,2% 92,2% 95,1% 

Täckningsgrad VA-verksamhet (intäkter/kostnader) 
 
Underskottet är en differens på 1,6 mkr mot 
delårsprognosens överskott på 980 tkr. Un-
derskottet förklaras av högre kostnader för 
entreprenader (718 tkr) samt köp av mark 
vid Klinthedens vattenverk (175 tkr), delbe-
talning gjord med lika belopp 2019. De 
högre kostnaderna för entreprenad beror på 
ett större antal läckor bland annat till följd 
av E4-bygget. Personalkostnader har varit 
lägre till följd av vakans GVA-chef. 
 
 
 
GVA-chef har tillförordnats under året och 
mycket av arbetet under året har handlat om 
genomgång av läget för reningsverk/-
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anläggningar och vattenverk. Detta har re-
sulterat i en plan för åtgärder som finns 
inlagda i investeringsbudget 2021. 
 
Under året har vattentornet i Djäkneboda 
återtagits i drift. Detta har medfört att ett 
högre tryck erhållits i den södra kommun-
delen där det varit många klagomål tidigare 
på undermåligt vattentryck. Detta har också 
medfört att vattenförsörjning söderut har 
tryggats vid kortare avbrott. Vid längre av-
brott klarar inte tornet försörjningen. 
 
För Robertsfors reningsverk har en utred-
ning genomförts för att säkerställa drift och 
funktion utifrån de krav som ställs på av-
loppsrening. En ny grovrens har beställts 
och beräknas monteras under februari 2021 
och ytterligare åtgärder är också planerade 
för 2021 – byte av avvattnare, grävning 
utlopp, renovering av slambassäng. 
 
Renhållning 
Renhållningsverksamheten redovisar ett 
underskott på 652 tkr mot budget. Resultat 
inklusive kapital- och OH-kostnader är +/- 0 
efter uppbokning av 1 568 tkr som en 
förutbetald intäkt. Täckningsgrad efter 
uppbokning är 100,0%. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
123,7% 112,7% 99,1% 103,1% 120,8% 100,0% 

Täckningsgrad Renhållningsverksamhet (intäkter/kostnader) 
 
Överskott innan uppbokning är ca 300 tkr 
högre än prognos i delårsbokslut och beror 
av högre intäkter än budgeterat till följd av 
den nya renhållningstaxan (mars 2020) som 
försvårade budgetering.  
 
Insamling av matavfall startade i mars 2020, 
efter en period av mycket planering och extra 
arbete med förberedelser. Ny renhållnings-
taxa from 1 mars.  
 
Från 2020-03-01 infördes obligatorisk ut-
sortering av matavfall. Från augusti 2019 –
juni  2020 har det pågått ett intensivt arbete 
med planering,  information, utställning av 
kärl  /återtag av kärl, distribuerat  matav-
fallskorgar/påsar till flerfamiljshus och 

verksamheter. Miljökontoret hanterade  
kompostanmälningar 75 stycken hösten 
2019 och 382 stycken våren 2020. De 
första 75  ansökningarna kunde vi avbe-
ställa utställning av kärl, övriga har vår 
egen personal hanterat samtidigt som de 
ställt ut  265  matavfallskärl. De har också 
packat och distribuerat  matavfallskor-
gar/påsar till flerfamiljshus och verksam-
heter. 
 
PERSONALKOSTNADER 
Totalt för SHB ligger personalkostnaderna 
2020 strax över budget, dock med stora 
variationer mellan verksamheterna. 
 

Budget Förbrukat, kr Förbrukat, % Avv 
37 096 37 302 100,6% 206 

 
Inom Miljö- och bygg är personalkostna-
derna 557 tkr lägre än budgeterat vilket 
förklaras av vakans miljöinspektör andra 
halvåret samt del av 
verksamhetssekreterare tjänst. 
 

Inom verksamheterna Gator  samt renhåll-
ning är personalkostnaderna totalt 826 tkr 
lägre än budgeterad till följd av vakanser 
som GVA-chef samt anläggare. 
 

Personalkostnad inom lokalvård är 813 tkr 
högre än budgeterat till följd av att verk-
samheten varit underfinansierad enligt be-
skrivning ovan. Utöver detta har även pan-
demin påverkat samt pensionsavgångar. 
 

SHB-kontor har 694 tkr högre personal-
kostnad till följd av överlappning av SHB-
chef och bostadsförvaltare samt senare ett 
högre löneläge.  
 

Personalkostnaderna 2020 är endast 0,9% 
högre jämfört med år 2019 vilket till stor 
del förklaras av en stor mängd vakanser 
under främst första halvåret 2020 (bl a 
kostchef, trafiksamordnare, bostadsförval-
tare, GVA-chef, verksamhetssekreterare) 
samt vakans på miljökontoret andra halv-
året 2020. 
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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: Insamling av matavfall startade i 
mars 2020, efter en period av mycket planering och 
extra arbete med förberedelser. Införande är klart 

och av investeringsbudget på 1 894 tkr förbrukades 
1 688 tkr.   Ny renhållningstaxa from 1 mars.  
 

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 Utfall Avvikelse 
Ny förskola 
Omb förskola  
Övr invest 
Totalt SHB 

12 596 
6 143 

18 966 
37 705 

12 582 
567 

12 563 
25 712 

14 
5 576 
6 403 

11 993 
 

Totalt har investeringar genomförts till ett 
belopp av 25 712 tkr vilket motsvarar 68% 
av budgeterade medel. 
 
Fastighet 

Fastighet 
Budget 

2020 
Utfall 
2020 

Om- 
budgeteras 

Slutförda 2 515 4 575  
Påbörjade 3 564 640 2 924 
Ej påbörjade 1 050 0 1 050 
Summa 7 129 5 215 3 974 

 
Inom verksamhet fastighet har fyra inve-
steringsobjekt slutförts under året. Kostna-
den har överstigit budgeterade medel med 
80%, där det främst är ambulansgaraget 
som kostat 2 406 tkr, vilket är mer än dub-
belt mot budgeterade 1 100 tkr och renove-
ring i Bygdeå skola som kostat 1 762 tkr 
jämfört med budgeterade medel på 968 tkr. 
För ambulansgaraget har det handlat om att 
planen inte omfattade de åtgärder som 
krävdes för att möjliggöra för sovande per-
sonal samt tillkommande markarbeten. I 
Bygdeå skola handlar det om att ventila-
tionen var tvungen att åtgärdas då den inte 
var tillräcklig i kapacitet och inte gick att 
rengöra.  
 
Utöver detta har ombyggnationen av 
Hälsocentralen dragit över budget (680 tkr) 
och redovisas till ett belopp av 1 224 tkr. 
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Detta beroende av att fakturor som härrör 
till åtgärdande av vattenskada till följd av 
skyfallet i våras konterats fel, vilket inte 
upptäcktes förrän ekonomisystemet var 
stängt för 2020. Detta har i stället medfört 
ett bättre resultat i driftsbudgeten. 
 
Av resterande åtta investeringsobjekt är tre 
påbörjade och två stycken har inte varit 
möjliga att genomföra p g a Covid 19 öv-
riga tre är nödvändiga men har inte hunnits 
med under året.  
 
GVAR 

GVAR 
Budget 

2020 
Utfall 
2020 

Om-
budgeteras 

Slutförda 5 129 5 449  
Påbörjade 3 945 399 3 546 
Ej påbörjade 1 504  1 504 
Summa 10 578 5 849 5 050 

 
Inom verksamhet GVAR har totalt åtta 
investeringsobjekt slutförts under året till 
en kostnad av 5 449 tkr. Detta överstiger 
budgeterade medel med 320 tkr. Här ska  
dock noteras att statsbidraget för vattenmä-
tarna i Flarken/Ånäset inte ingår vilket 
innebär att investeringarna genomförts 
inom budgeterade ramar. 
 
Av övriga nio investeringsobjekt har sju 
stycken påbörjats, men kostnaden kommer 
först under 2021. De två projekt som ej 
påbörjats är avsättning till minireningsverk 
i Överklinten samt brandlarm på Klint-
hedens vattenverk där det varit svårt att 
hitta en funktionell och ekonomiskt för-
svarbar lösning. 
 
Övrigt 

Övrigt 
Budget 

2020 
Utfall 
2020 

Om-
budgeteras 

Slutförda 12 646 12 632  
Påbörjade 6 543 792 5 751 
Ej påbörjade 0 0 0 
Summa 19 189 13 424 5 751 

 
Den nya förskolan Lillskogen är slutförd 
och budgeterade medel för 2020 var 
12 596 tkr (inkl 1 000 tkr till inventarier) 
och redovisade kostnader är 12 581 tkr. 

 
Lokalvården har genomfört investering i 
entrémattor helt i balans med budget på 50 
tkr. 
 
För inköp av två bilar till bilpoolen fanns 
400 tkr budgeterat, en bil har lösts ut för 
225 tkr. Togs beslut att avvakta med inlö-
sen av ytterligare en bil mot bakgrund av 
minskat resande i och med pandemin. 
 
Avseende förskolan i Ånäset fanns 6 143 
tkr budgeterat, varav 567 tkr har förbrukats 
under året. Investeringen har dock avbru-
tits till följd av förändrade lokalbehov 
inom sociala sektorn som innebär en flytt 
av korttidsboendet Gläntan. Detta innebär 
förändrade förutsättningar för ombyggna-
tion av lokaler till förskolan.  
 
 
FRAMTID 
 
Fastighet 
Under 2021 fortsätter arbetet med den un-
derhållsskuld som finns inom stora delar 
av fastighetsbeståndet. Målsättningen är att 
få till långsiktiga underhållsplaner.  
 
Ytterligare en målsättning är att öka kom-
petensen avseende det tekniska förvalt-
ningssystemet DEDU så att detta används i 
större utsträckning och utgör ett stöd i dag-
ligt arbete samt underlag för långsiktiga 
planer. 
 
GVAR 
När det gäller renhållning så måste en plan 
för flytt av Fagerlidens Återvinningscentral 
tas fram. Detta på grund av att sluttäck-
ningen börjar komma i en fas där ÅVC inte 
kan ligga kvar på området. 
 
Ytterligare en förändring som är på gång är 
att ansvaret för pappersinsamling från med 
januari 2022 blir ett kommunalt ansvar 
(sköts idag av Pressretur), vilket kräver 
planering och finansiering. 
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Inom VA är genomförandet av relativt 
omfattande investeringar i blickpunkten 
under 2021 för att undvika vite. 
 
Måltidsverksamheten 
Inom måltidsverksamheten måste ett nytt 
kostsystem införskaffas då det nuvarande 
kommer att upphöra finnas. 
 
Miljö- och byggkontor 
Norrbotniabanan kommer att påverka 
arbetsbelastning inom såväl miljö som 
bygg.  
 
Miljökontoret kommer under 2021 att följa 
upp de föreläggande/förbud som finns av-
seende kommunens reningsverk/-anlägg-
ningar. 
 
Byggkontoret ser att det kommer att bli ett 
ökat tryck avseende nya detaljplaner/ökat 
byggande framöver. 
Utredningar pågår om större lagändring i 
PBL, och även kring strandskydd – dock 
inget klart i nuläget. 
 
SHB-kontor 
Arbete kring nytt kommundiarium pågår, 
kommer att bli förbättrade rutiner. Ligger 
något år bort.  
 
Införandet av ett nytt ekonomisystem inne-
bär ett arbete med att koppla EDP Vision 
mot detta. 
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KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS 
ANSVARSOMRÅDE 
  
 
REDOVISAT HELÅR 
 2020 2019 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

35 884 
-209 018 
-173 134 

-1 223 
-174 357 

26 975 
-203 689 
-176 714 

-1 329 
-178 043 

 
 
REDOVISAT HELÅR 
Ensamkommande 
barn 

2020 2019 

Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 

1 629 7 608 
-1 841 -6 876 

-212 732 
 
 
UTFALL HELÅR  
 
BUDGETUTFALL HELÅR 2020 
Budgeterade nettoramar 
Redovisning 
Skillnad 

171 660 
173 134 

-1 473  
 
 
 
 
UTSKOTTETS UPPGIFTER 
 
Ks su har av kommunstyrelsen varit delegerad 
att fullgöra kommunens ansvar enligt 
socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) vissa 
uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UTSKOTTETS RESULTAT 
 

UTFALL FÖR HELÅRET 2020 
  Budget Utfall Diff 
Insatser ordinärt 
boende 41 328 42 425 -1 097 
Insatser särskild 
boende 83 137 81 156 1 981 
Insatser LSS 30 372 31 206 -834 
Insatser IFO 16 823 18 346 -1 523 
 171 660 173 133 -1 473 

 
 
Ordinärt boende 
Gör ett totalt underskott mot budget på  
-1 097 tkr. Hemtjänsten i Robertsfors kommun 
har under en lång period haft en volymökning 
av beslutade timmar. Under 2020 har antalet 
beslutade timmar ökat främst inom hemtjänsten 
i Robertsfors som också har det största 
underskottet. Underskottet inom hemtjänsten 
har hållits nere med stöd av statsbidrag för till 
stöd för vårdens medarbetare och trygg och 
nära vård. Vidare har staten under stor del av 
året stått för sjuklönekostnaderna. De ökade 
kostnaderna vi har haft till följd av Covid-19 
har återsökts och beviljats från staten.  
 
Särskilt boende 
Totalt överskott på 1 981 tkr vilket är ett bättre 
resultat än tidigare prognostiserat. Vid 
ekonomirapport 1 prognostiserades ett 
underskott på -280 tkr. Kostnaderna ökade 
dock dramatiskt till följd av Coronaviruset. 
Dessa kostander har dock i sin helhet ersatts av 
staten. Utöver detta har staten även stått för en 
stor del av sjuklönekostnaderna. Åtgärder som 
har genomförts under året och som har haft 

 
Ordförande:                 Mona Andersson 
Socialchef:                  Jhonas Nilsson 
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positiv effekt på utfallet avseende särskilda 
boenden har varit: 
Minskad bemanning 
Minskat antal demensvårdplatser 
Minskat antal korttidsplatser. 
Samtliga särskilda boenden gör ett överskott 
mot budget. Gläntas korttidsboende gör ett 
mindre underskott på -230 tkr.  
  
Funktionsnedsättning, LSS 
Gör ett underskott mot budget -834 tkr. 
Främsta orsaken till underskottet är 
volymökning avseende korttidsvistelse för barn 
enligt LSS samt att planerade åtgärder 
avseende minskad bemanning på gruppbostad 
och dagcenter fördröjdes väsentligt utifrån 
Coronapandemin.  
 
Individ och familjeomsorg, IFO 
Gör ett underskott på -1 523 tkr. Utfallet är 
betydligt bättre än prognostiserat vid 
delårsbokslutet. Underskottet förklaras med 
höga kostander för placering på Hem för vård 
och boende (HVB) och familjehem. 
 
Utgifter och intäkter kopplade till Covid-19 
Sociala sektorn har i under 2020 haft mycket 
stora kostander på grund av Coronapandemin. 
Kostnader för verksamheterna har handlat om 
skyddsmaterial och ökade personalkostnader på 
grund av höjs beredskap, iordningställande av 
Covid-avdelning, kostnad för 
bemanningsföretag mm. Kostnaderna för den 
sociala sektorn avseende detta. Uppgick till  
6 783 tkr. Dessa utgifter har i sin helhet 
återsökts och beviljats av staten. Utöver detta 
har staten ersatt kommunerna för 
sjuklönekostnaderna under perioden maj-juli 
Sociala sektorn har för detta erhållit 2 357 tkr  
 
Utan denna ersättning skulle underskottet för 
sektorns samtliga verksameter vara betydligt 
större.  
 
 
 
 
 
 
 

MÅLUPPFYLLELSE   
Utifrån Kommunstyrelsens 
verksamhetsplan. 
 
Sociala sektorn har upprättat en 
verksamhetsplan som bygger vidare på de mål 
från kommunstyrelsens verksamhetsplan och 
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 
kring våld i nära relation och 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 
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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.  
 
Här ska varje verksamhet ta fram en 
handlingsplan för att nå det målet samt att 
kvaliteten på praktiken blir bra.  
 
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. Trots 
detta har sjuktalen under 2020 varit höga (9,23 
%) och sektorn har inte nått kommunstyrelsen 
mål med sjuktal på 5,5 %. 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 det 
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.   
 
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.  
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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 2020-12-31 
 
Hemtjänst 
Hemtjänst Robertsfors:  9,13 % 
Hemtjänst Norra:  2,57 % 
 
Särskilt Boende 
Lövlunden:   10,39 % 
Edfastgården:  15,30 % 
Nysätragården: 14,74 % 
Gläntans korttidsboende:  18,74 % 
 
 
HSL-enhet:   4,78 % 
 
LSS 
Assistans:  7,77 % 
LSS:  7,98 % 
Servicebostad: 10,48 % 
 
Biståndsbedömning  
Handläggare:  13,58 % 
 
IFO 
Handläggare:  3,01% 
 
 
Medarbetare totalt 
Den totala sjukfrånvaron inom sektorn under 
perioden uppgick till 9,23 %. 
 
 
 
 

 
Budget Redovisat Utfall 

3 428 1 453 1 975 
 
Investeringarna för digitala larm på våra 
särskilda boenden, Verksamhetssystem för 
sociala sektorn och planeringssystem för 
insatser i ordinärt boende har påbörjats men 
inte slutförts under 2020. 
 
 
FRAMTID 
 
Ordinärt boende 
En tydlig målsättning med insatserna i ordinärt 
boende är att öka möjligheten för äldre att bo 
kvar hemma längre och att öka möjligheten att 
leva ett liv i självständighet. Därför kommer 
insatser i ordinärt boende att vara ett prioriterat 
område inom äldreomsorgen. Som ett led i 
detta arbetar vi med att utveckla trygg och 
säker hemgång som innebär att en person som 
skrivs ut från sjukhus eller korttidsvistelse får 
en teambaserad utredning och ett utökat stöd i 
hemmet. 
 
Särskilt boende 
Inom området särskilt boende så pågår arbetet 
med att stänga en avdelning på Nysätragårdens 
särskilda boende. Avdelningen har sju 
lägenheter och beräknas kunna stänga under 
andra halvan av 2021. I samband med 
stängning av avdelningen så planeras en flytt av 
korttidsboendet Gläntan till de tomma lokalerna 
på Nysätragården. Detta kommer att medföra 
möjlighetar att samordna resurser och 
kompetenser.  
 
Funktionsnedsättning LSS 
Åtgärder för att minska kostnaderna inom 
funktionshinderomsorgen kommer att vara 
nödvändiga.  
    Verkställighet av daglig verksamhet kommer 
att utvecklas med målet att kunna erbjuda fler 
möjligheter att fullgöra sin dagliga verksamhet 
på externa arbetsplatser.  
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IFO 
Inom IFO utvecklas en ny mätmetod med 
digitalt stöd för brukarnöjdhet inom barn och 
unga. 
    Samverkan med skolan behöver ytterligare 
fördjupas genom kontinuerliga dialogdagar.  
 
 
God och nära vård 
Regionernas slutenvård och primärvård 
kommer i betydligt större utsträckning att 
arbeta för individen möjlighet att få vård i sin 
närmiljö och i möjligaste mån i hemmet vilket 
troligtvis kommer att medföra en 
ansvarsförskjutning från region till kommun då 
vi har ett gemensamt ansvar för 
primärvårdsinsatser. Regionen och kommunen 
ska tillsammans utveckla detta arbete. 
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REDOVISAT HELÅR  
 2020 2019 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

11 365 
-27 582 
-16 217 

-671 
-16 888 

12 743 
-30 200  
-17 457 

-607 
-18 064 

 
 
UTFALL FÖR HELÅRET 
 
BUDGETUTFALL  HELÅR 2020 
Redovisning 
Budgeterade nettoramar 
Skillnad 

16 217 
17 391 
1 174 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 
 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott ansvarar 
för allmänna utvecklingsfrågor och nä-
ringslivsutveckling. Beslut om eventuell 
kommunal medfinansiering av olika ut-
vecklingsprojekt mm. Sektor Tillväxt vilar 
på 3 ben.   
 
Näringsliv 
Besöksnäring 
Digitalisering 

Arbetsmarknadsenhet 
Samordningsförbund 
Bruksam, Integration  

Folkhälsa 
Kultur 
Ideell 

Bruksam ligger just nu under C139.  
 
Dessa är sedan uppdelade i följande verk-
samheter vilket utskottet ansvarar för:  
 

• Näringsliv 
• Besöksnäring/turism 
• Information  
• Digitalisering 
• Arbetsmarknadsenhet 
• Strategiska anställningar 
• Integration  
• Bibliotek 
• Badhus 
• Kultur 
• Fritid 
• Projekt 

 

UTSKOTTETS RESULTAT 
 

UTFALL FÖR HELÅRET 2020 
  Budget Utfall Diff 
Näringsliv, 
besöksnäring 2 510 3 111 -601 
Arbetsmark-
nadsenhet 1 614 127 

 
1 487 

Strategiska 
Anställningar 288 64 

 
224 

Kultur, hälsa, 
ideell 12 979 12 915 64 
 17 391 16 217 1 174 

 
Tillväxtutskottet har gjort ett positivt resul-
tat. Till stora delar beror det på mycket god 
kostnadsmedvetenhet i sektorn, projekt 
som genomförts samt de facto att integrat-
ionsenheten gjorde ett större överskott än 
beräknat. Integrations överskott beror på 
att en del av enhetens sparad överskott 
fallit ut på året under Arbetsmarknadsen-
het. Det sparade överskottet ska användas 
för att täcka kommunens kostnader för år 3 
och 4 innan de etablerat sig på arbetsmark-
naden. Arbetsmarknadsenheten har varit 
extremt bra på att få ut människor i arbete, 
vilket lett till att det inte är så hög andel 
som går på försörjningsstöd längre. Där av 
är kostnaderna kraftigt lägre på enheten 
Arbetsmarknadsenhet.  
 
Näringsliv och besöksnäringen gör ett un-
derskott på verksamheten. Detta p g a att 
Bruksam inte är budgeterad. Bruksam har 
ett resultat på 712 390kr.  
 
Beslutet kring strategiska anställningar 
drog ut på tiden samt att C19 pandemin 
gjorde det svårare att placera människor i 

KOMMUNSTYRELSEN  
VERKSAMHETER INOM TILLVÄXTUTSKOTTET ANSVARSOMRÅDE 

 
Ordförande:  Gun Ivesund 
Sektorchef: Magnus Hansson  
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denna åtgärd. Detta har gjort att hela bud-
geten under året inte nyttjas. Det förbruka-
des 22 % av budgeten. Fyra personer har 
under året har varit/är anställd under denna 
verksamhet. Strategiska anställningar bi-
drar till att både skapa en social kontext för 
individen, underlätta för att komma ut på 
arbetsmarknaden samt bidrar till att sänka 
försörjningsstödet.  
 
Corona har slagit hårt mot många verk-
samheter. Tillväxt har varit belastad både 
inom kommunikation, krisberedskap samt 
initialt när Tillväxt arbetade mycket med 
att få fram material och andra insatser åt 
hela koncernen.  
 
Ur ytterligare ett arbetsbelastningsperspek-
tiv har Norrbotniabanan, pandemin och att 
året inleddes utan kommunchef tagit 
mycket tid från sektorchef. En del strate-
giskt arbete har blivit lidande under året 
och många av de planer som låg i pipen 
fick läggas åt sidan för att säkerställa dag-
lig drift av koncernen. Det las mycket tid 
på kommunikation, få tag i rätt skyddsut-
rustning sektorsövergripande. För Norr-
botniabanan blev det mycket tid lagt på att 
uppfylla det Robertsfors Kommun tidigare 
lovat att få klart projektansökan Norrbotni-
abanans noder med Skellefteå och Umeå 
samt en hel del strategiska möten med Tra-
fikverk, föreningar etc som tidigare legat 
på kommunchef och bostadsstrateg.  
 
Under stora delar av året har arbetsbelast-
ningen varit extremt hög.  
 
Totalt för tillväxt ligger personalkostna-
derna 2020 strax under budget.  
 
Personalkostnader har sänkts i o m en 
mindre anställd inom Tillväxt. Antalet hel-
tidsanställda är idag 14 personer. Vid årets 
början var det 15 personer. Timanställda 
har varit mindre under året då vi tvingats 
stänga vissa verksamheter p g a C19 pan-
demin.  
 

Tillväxtenheten har fått ersättning för sjuk-
lönekostnader med 97 435kr under året p g  
a  corona.  Tillväxtenheten har också fått 
ersättning för sökta kostnader med 60 
850kr. Dessa 60 tkr var för lönekostnad på 
en personal som ansvarig för info om Co-
rona till medborgarna. Tillväxtenheten har 
haft ökade kostnader pga corona för ytdes-
infektion, handdesinfektion och munskydd 
med 15437kr. Dessa 15tkr har inget stöd 
betalats ut från staten. 
 
Näringsliv, besöksnäring, digitali-
sering, kommunikation  
 
Företagsklimat 
Företagsklimatet har i det långa perspekti-
vet utvecklats positivt. År 2010 låg kom-
munen på plats 255 i landet och vid mät-
ningarna 2020 låg kommunen på plats  
115. Även om det interna målet att nå plats 
100 vid rankningen i april 2020 inte nåddes 
får vi vara mycket nöjda med den långsikt 
positiva trenden I en jämförelse inom länet 
ligger kommunen på plats 4 bland länets 
15 kommuner. Förutsättningar för att ytter-
ligare förbättra utfallet kräver en större 
prioritering av näringslivsfrågorna i samt-
liga kommunala verksamheter och då 
främst relaterat till skola och utbildning, 
fiber & bredband samt upphandling.  
 
Nyföretagarrådgivning 
7 personer sökte under 2020 rådgivning. 
En jämn könsfördelning konstateras. Två 
stycken var utlandsfödda. Av dessa sam-
manlagt 7 personer så har hittills fem 
stycken registrerat bolag. Vi konstaterar 
samma utfall som vid tidigare mätningar 
att av samtliga bolagsregistreringar så står 
andelen som sökt rådgivning för cirka 10 
procent av totala antalet nyregistrerade 
bolag.   
 
Nyföretagande 
Det totala nyföretagandet har under 2020 
gått upp med trebolagsregistreringar till 
totalt 45 jämfört med 2019 42 stycken. 
Orsaker kan antas bland annat bero på en 
osäkerhet relaterat till arbetsmarknad och 
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pandemi. Associationsformerna fortsätter 
att avvika från landet som helhet då ande-
len enskilda firmor är klart dominerande i 
vår kommun. 73 procent av de registrerade 
bolagen avsåg enskild verksamhet, en 
siffra som i landet som helhet ligger på 
cirka 50 procent. Nyregistreringar per 1000 
invånare 6,6. 
 
Jämställdhet 
Arbetsmarknader är av tradition könsupp-
delade. Kommunens starka ställning inom 
främst tillverkningssektorn och jord & 
skogsbrukssektorn är påverkade av detta 
och det är därför viktigt att det finns en 
strävan efter att skapa en jämnare könsför-
delning även inom näringslivet. Mycket 
arbete återstår för att skapa ett jämställt 
företagande. Ser vi till nyföretagandet så 
var kvinnornas sammanlagda andel som 
ägare av enskild verksamhet 28 procent 
samt andel i bolagens styrelseposter 27 
procent Detta är en viss försämring mot 
hur kvinnors andel av företagandet såg ut 
2019.  Nationella undersökningar visar att 
jämställda företag har bättre lönsamhet än 
icke jämställda.  
 
 
Sommarlovsföretagare 
Sommaren 2020 drevs aktiviteten ”som-
marlovsföretagare 2020” med sex aktiva 
ungdomar, fyra kvinnor samt två män 
varav en utlandsfödd man. Årets verksam-
heter slog alla tidigare rekord då samtliga 
uppsatta mål överträffades. Genomsnittlig 
intjäning per arbetad timme överträffades 
med stor marginal och tre av ungdomarna 
fick avsluta sin operativa verksamhet i 
förtid då inkomsttaket enligt skatteverkets 
regler nåddes. Det har tagit några år men 
nu ser det äntligen ut som om alternativet 
till sommarjobb har slagit igenom. Vi hop-
pas på ett ännu större intresse från ungdo-
marna för sommarlovsföretagare 2020 och 
hoppas att inte pandemin ska ställa till pro-
blem. Vår näringslivsstrateg var i år utsedd 
att sitta i juryn för årets UF-företag i Väs-
terbotten. Bryt tystnaden UF utsågs till 
årets UF-företag i Västerbotten. Bakom 

UF-företaget står två elever på Tannbergs-
skolan i Lycksele. Samtidigt utsågs Tann-
bergsskolan till årets UF-skola i Västerbot-
ten.   
 
Företagsbesök 
På grund av pandemin har de traditionella 
företagsbesöken begränsats. Att ställa om 
till digitala alternativ har tagit tid och har i 
inledande skedet inte riktigt hittat sin plats 
för förtroendefulla samtal mellan företa-
gare politiker och tjänstemän. Det årliga 
stormötet mellan företag och kommunens 
företrädare ställdes även det in pga corona. 
Digitala möten kommer aldrig att kunna 
ersätta personliga möten men framtidens 
teknikutveckling och smittspridning får 
avgöra vilka metoder vi kan använda för 
dialog i framtiden. Vi hoppas att vi kan gå 
tillbaka till tidigare arbetssätt från andra 
halvåret 2021.  
 
Näringslivsprojekt NIS 6.0 
I oktober 2019 sparkade vi igång projektet 
Näringsliv i samverkan – NIS 6.0. Budget-
omslutning ligger på drygt 16 MSEK varar 
EU-medel utgör cirka 8 MSEK. Regionala 
medel tillkommer med cirka 3,3MSEK och 
samtliga Umeås kranskommuner satsar 
vardera cirka 1 MSEK vardera i projektet. 
Robertsfors kommun är projektägare och 
Vindeln, Vännäs, Bjurholm och Nordma-
lings kommuner är samverkansparter. Pro-
jektets syfte är stödja utveckling och till-
växt för främst kranskommunernas micro 
SMF (företag med upp till 15 anställda) 
och målen är att vid projektets slut kunnat 
ge stöd åt 400 företag i samtliga kommuner 
samt att projektets aktiviteter har direkt 
bidragit till 40 nyanställningar, 20 kvinnor 
och 20 män. Projektet pågår mellan 1:a 
oktober 2019 och till sista september 2022. 
Projektledare är Jan Paulsson. 
 
Besöksnäring 
Projektet TIR driftade logen Tövalite som 
Café/Turistinformation. Den planerade 
inspelningen av Fiskedestination (med 
Johan Broman) genomfördes under år 
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2020. Resultatet av inspelningen har vi inte 
fått ta del av än.   
 
Eftersom den turistekonomiska mätningen 
släpar ett år så är sifforna ev väldigt miss-
visande då pandemin slog till med fullkraft 
i Västerbotten sommaren 2020 som är den 
stora intäktskällan för turismföretagarna. 
En ökning av lokalturism kan ses – alltså 
hemester. Den totala omsättningen år 2019 
var ca 176 miljoner kr för turismen i Ro-
bertsfors kommun (ca 10,5 miljoner kronor 
i totala skatteintäkter). Under 2019 startade 
vi upp en Facebooksida och Instagramsida. 
Den har varit väldigt populär På Instagram 
har vi idag 476 följare, 55 % kvinnor och 
45 % män i skrivande stund, med nya föl-
jare varje vecka. 
 
Många har varit intresserade och engage-
rade i våra sociala medier genom att både 
skriftligt och muntligt uttrycka uppskatt-
ning och dessutom genom att hashtagen 
“#visitrobertsfors”, har använts över 1000 
gånger på Instagram (om vi jämför med 
"#visitvännäs", så är det ungefär lika 
många inlägg; 500+, trots att kontot 
@VisitVannas varit, och är aktivt sedan 
2016). En trevlig effekt med dessa konton 
är att människor fortsätter uppmuntras till 
att visa upp Robertsfors med omnejd från 
sin bästa sida. 
 
Året 2020 var ett riktigt speciellt år p g a 
pandemin. Den turistekonomiska mätning-
en nästa år blir väldigt intressant ur många 
perspektiv.  
 
Naturvårdsprojekt  
Under 2020 har dels reduktionsfiske i 
Hemsjön (Överklinten) gjorts med gott 
resultat genom LOVA medel, med målet 
att reducera braxen i sjön vilket då ska leda 
till minskad risk för algblomning och ett 
bättre siktdjup. LOVA projektet i Bjänn-
sjön med mål att riva ut en fallfärdig 
dammlucka och tröskla upp sjön till natur-
lig nivå färdigställdes med gott resultat och 
är nu slutredovisat. Bidrar till bättre ekolo-
gisk status. LOVA projektet i Rickleåns 

okända sidovatten färdigställdes, med en 
lekbottenkurs där lekområden för framför-
allt havsöring gjordes i ett antal öringfö-
rande bäckar samt utrivning av Norrfors-
dammen i Lugnbäcken som nu möjliggör 
fiskvandring upp i ett stort avrinningsom-
råde vilket potentiellt bidrar till bättre eko-
logisk status. LOVA projektet i Rickleåns 
Huvudfåra färdigställdes, länsstyrelsen 
Västerbotten var på besök och filmade med 
drönare delar av sträckan med goda ord 
över hur restaureringen genomförts: 
Detta projekt är delredovisat och kommer 
kompletteras med fler bilder under 2020 
för slutredovisning. Ett lyckat projekt för 
att främja utvecklingen för våra vandrande 
fiskarter havsöring och lax. (År 2020 var 
det rekordmånga fiskar som vandrade upp 
för laxtrapporna i Robertsfors samhälle, en 
effekt av tillsynen!? Vi vet inte, men 
kanske). 
 
Digitalisering 
Inom området digitalisering har året påver-
kats 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 innebu-
rit vissa utmaningar och hög andel suppor-
tärenden. 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 sam-
hällsviktiga funktioner skulle behöva barn-
omsorg. E-tjänst togs också fram för att 
genomföra en kompetensinventering 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 in-
formationsflödet kring Covid-19 bättre. 
  
Under hösten har arbetet till största del 
fokuserat på servicekiosken under namnet 
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”Robert” samt ombyggnation av kommu-
nens hemsida. ”Robert” har placerats i 
kommunhuset reception sedan årsskiftet -
21 och tar emot besökare som anländer. 
Ombyggnation av kommunens hemsida för 
att leva upp till de nya krav som ställs i 
webbtillgänglighetsdirektivet har genom-
förts. Dock har den nya versionen inte 
kommit ut ännu då serverparken i samma 
veva behövde ses över och uppdateras. 
Detta blev klart för någon vecka sedan så 
inom kort är vi redo för lansering. I slutet 
av året byggdes också en E-tjänst för att 
genomföra en inventering bland personalen 
inom äldreomsorgen där man fick svara på 
om man var intresserad av att ta vaccin 
mot Covid-19. Underlaget användes sedan 
till att planera vaccinationerna. 
 
Som tidigare vid all utveckling fortsätter vi 
sträva efter att använda oss av öppen käll-
kod. 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 leveran-
tör för support och utveckling 

Kommunikaton  
1 april anställdes en informatör för att för-
stärka kommunikationsavdelningen. In-
formation och kommunikation är viktiga 
redskap inom en offentlig organisation. 
Med denna anställning har vi under 2020 
inlett arbetet med att förbättra kommuni-
kationen såväl internt som externt samt 
göra den mer tillgänglig. Detta ska uppfyl-
las genom att varje formulering är genom-
tänkt och tydlig samt val av publicerings-
kanal är noggrant övervägd för att träffa 
den målgrupp som önskas. Exempel på hur 
vi arbetar med tillgänglighet är att vi strä-
var efter att ha alternativa texter till alla 
bilder i det vi publicerar samt har tillgäng-
liga dokument och e-tjänster på kommu-
nens hemsida. Under 2021 kommer vi fort-
sätta arbetet med att säkerställa detta. 
Regelbunden information/kommunikation 
är viktig och skapa förtroende. Ett exempel 
på detta är nyhetsbrevet om coronaläget i 
kommunen och länet som kommit ut varje 

vecka sedan v. 45 under namnet Coronain-
formation. Nyhetsbrevet har tagits fram i 
samarbete mellan informatör, beredskaps-
samordnare och MAS och är tänkt som 
lokal information till allmänheten under 
pandemin och har publicerats på kommu-
nens hemsida. 
 
Informatören har bistått samtliga sektorer 
genom att hjälpa till med textformulering-
ar, fotografering, bildval samt val av publi-
ceringsplattform för olika sammanhang. 
Informatören har även varit behjälplig med 
att uppdatera information och dokument på 
kommunens hemsida. Informationsartiklar 
samt samhällsupplysande texter har skri-
vits och publicerats på Robertsfors kom-
muns externa digitala kanaler för samtliga 
sektorer. Exempel på artiklar som lyfter 
fram kommunen samt anställdas arbete 
från olika sektorer är: ”Lillskogens för-
skola invigd”, ”1,9 miljoner kronor till 
musikprojektet LOUD” och ”Lokalvårdar-
na stoppar spridningsvägar”.  
 
Fördelning av nyhetsuppdatering på ro-
bertsfors.se:s startsida mellan 1 april och 
31 december ser ut enligt följande (all all-
män information, t.ex. från andra myndig-
heter går in under Tillväxt): 
Tillväxt:  57 
SHB:  23 
SOC: 11 
BoU: 3 
KL: 11  
Totalt: 105 
 
Arbetsmarknadsenhet, Samord-
ningsförbund, Bruksam & Integ-
ration  

Samordningsteamet Robertsfors 
Robertsfors kommun har nu varit medlem i 
Samordningsförbundet Umeåregionen i 
fyra års tid. Under denna tid har Samord-
ningsteamet i Robertsfors kontinuerligt 
utvecklats som en samverkansarena där 
medarbetare från de olika huvudmännen 
samordnar sina reguljära uppdrag. Samar-
betet är strukturerat och tar hänsyn till de 
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olika målsättningarna och uppdragen som 
råder inom varje organisation. Syftet med 
samordningen är att tidigt erbjuda unga 
och vuxna i behov av fördjupat stöd en 
samordnad planering, träffsäkra (parallella) 
insatser samt tät uppföljning. Genom att 
samarbeta och därigenom optimera sam-
hällsstödet kan olika slags konkurrens 
och/eller dubbelarbete minskas och för-
hoppningsvis leda till långsiktigt hållbara 
lösningar för individen och samhället. 
Styrkan i samordningen och samarbetet är 
summan av den kunskap och erfarenhet 
medarbetarnas professioner utgör samt den 
tillit och helhetssyn som ligger till grund 
för olika bedömningar. Även ledning och 
styrning utgår ifrån ett starkt individfokus. 
Samordningsförbundets vision är att vi ska 
bidra till att lösa arbetskraftsförsörjningen 
genom att varje människas arbetsförmåga 
tas till vara genom hållbart samarbete i 
ständig utveckling. Samordningsförbundet 
ger förutsättningar till att hålla ihop de 
olika samverkansprocesserna som bl.a. 
består av stödstrukturer, lokalkostnader, 
kompetensutveckling samt särskilt riktade 
behovsanpassade insatser på individ- 
och/eller gruppnivå osv. Koordinator an-
svarar för att rapportera till Samordnings-
förbundet och uppföljning sker per tertial 
och i enlighet med planen för social redo-
visning samt vid särskilda uppföljningstill-
fällen i styrelsen och beredningsgruppen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Året 2020 har inneburit helt nya utmaning-
ar med anledning av Covid 19 och Sam-
ordningsteamet i Robertsfors har fått ställa 
om sitt arbetssätt till exempelvis digitala 
möten både inom teamet men även med 
deltagare. Glädjande nog har dock våra 
resultat inte negativt påverkats av den på-
gående pandemin.  
 
Under 2020 aktualiserades totalt 41 indivi-
der till Samordningsteamet i Robertsfors 
varav 32 bedömdes ha behov av förstärkt 
samverkan. Det var i 60 % av fallen Ro-
bertsfors kommun som aktualiserade ären-
den via socialtjänsten, Lärcentrum, Integ-
rationshandläggare och LSS-handläggare. 
Arbetsförmedlingen aktualiserade 22 %, 
Försäkringskassan 5 % och Region Väster-
botten 12 % och mer än 70 % av alla aktu-
aliseringar var män. Sammanlagt har 57 
individer (20kvinnor och 37 män) deltagit i 
samverkansinsatser inom Samordnings-
teamet i Robertsfors, varav 32 är nya för 
året (10 kvinnor och 2 män). Av de 34 in-
divider som har avslutats (13 kvinnor och 
21 män) har 27 stycken (12 kvinnor och 15 
män) avslutats till en långsiktig lösning. 
Hälften av dessa individer har gått vidare 
till arbete.  
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Feriearbeten 
Robertsfors kommun har trots pågående 
pandemi haft möjlighet att erbjuda ungdo-
mar feriejobb under sommarlovet 2020. 
Alla som har ansökt och tillhört prioriterad 
grupp har erbjudit feriearbete och 35 ung-
domar har tackat ja. Kommunen har inom 
sina egna verksamheter tillhandahållit plat-
ser hos Bruksam (5), Bruksmuseum (2), 
Tövalite (3), Badhuset (2) samt inom barn-
omsorgen (4). Externa platser har funnit 
hos Legdeå-Sikeå Intresseförening (3), 
Lufta camping (3), Frasses(4), Malin i Ra-
tan (4), Flarkens IK (1)samt Stenfors gård 
(4).  

Integration  

Alla nyanlända personer ska utifrån sina 
egna förutsättningar få professionellt stöd 
för att så snabbt som möjligt lära sig 
svenska, komma i arbete och klara sin egen 
försörjning. Bosättningslagen trädde i kraft 
den 1 mars 2016 och innebär att alla kom-
muner är skyldiga att efter anvisning ta 
emot nyanlända som beviljats uppehålls-
tillstånd. 

Migrationsverket ansvarar för anvisningar-
na till kommunen. Robertsfors kommuntal 
2020 var 10 personer. Detta tal har på 
grund av Corona pandemin som inneburit 
reserestrektioner inte varit möjligt att 
uppnå.  Av vårt kommuntal så har vi under 
2020 tagit emot 5 personer men anvisats 
ytterligare 4 personer som kommer att 
komma under januari 2021. De kommer att 
räknas till kommuntalet för 2020.  Kom-
munen har även tagit emot 10 personer på 
familjeåterförening. Det totala mottagande 
för 2020 var 19 personer fördelat enligt 
följande. 

Nationalitet/antal personer 
 
Eritrea 10 
Etiopien 5  
Sydsudan 4 
 
Ålder 

   13 personer 0-19 år 
   2 20-29 år 
   1 30-39 år 
   2 40-49 år 
   1 50-59 år 
   0 60-69 år 
   0 70-79 år 
    
Av årets mottagna kom: 
 
9 som kvotflyktingar 
10 som familjeåterförening direkt från sina 
hemländer eller annat land 
 
 
Det har gått relativt bra att hitta lägenheter 
till de personer som anvisats under 2020. 
Dock är trångboddheten ett problem för 
familjer som kommit tidigare år och som 
blivit fler familjemedlemmar. Ibland anvi-
sas en hel familj och ibland ensamstående 
och det är inget som kommunen styr över. 
De nyanlända som kom under 2020 har 
placerats i Robertsfors och Ånäset. 
 
Initialt betalas försörjningsstöd ut enligt 
norm till de nyanlända tills deras egen er-
sättning från Försäkringskassan kommit 
igång. Glappersättningen som kommunen 
fick i schablonbidrag för varje person som 
kom under 2020 används till detta.  
 
 
Utbetalningar för glappersättningen ser ut 
så här:  
 
Från anläggningsboende eller kvotflyk-
tingar, 

• 3 000 kronor för barn och 
ungdomar under 20 år 

• 7 500 kronor för vuxna som 
fyllt 20 men inte 65 år. 

 
Från eget boende eller familjeåterförening 
betalas, 

• 3 000 kronor för barn och 
ungdomar under 20 år 
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• 4 000 kronor för vuxna som 
fyllt 20 men inte 65 år. 

Kommunen får ersättning med ett scha-
blonbelopp som fastställs varje år. Scha-
blonbeloppet ska täcka kostnader för eta-
bleringsinsatser för nyanlända personer. 
Ersättningen betalas ut med delbelopp un-
der en tvåårsperiod och flyttar den nyan-
lände så tar mottagande kommun emot 
resterande schablonersättning. 

Schablonbelopp för 2020 var, 

• 146 100 kronor för en person 
som inte har fyllt 65 år 

• 82 100 kronor för en person 
som har fyllt 65 år. 

2020 är första året som kommunen inte 
tagit emot någon nyanländ från ett anlägg-
ningsboende i Sverige. Detta beror på att 
de har kommit betydligt färre flyktingar till 
Sverige under året vilket innebär att de 
flyktingar som placeras på migrationsver-
kets anläggningsboenden runt om i Sverige 
har minskat. De asylsökande som får up-
pehållstillstånd bor oftast kvar i den kom-
mun de bott i eller väljer en kommun där 
de har familj eller vänner. 

För kvotflyktingar och personer som 
kommer som familjeåterförening tar det 
oftast flera månader innan de har fått sitt 
personnummer och blivit socialt försäkrad 
hos Försäkringskassan. Detta påverkar 
givetvis ekonomin och gör att det tar 
längre tid för dem att bli självförsörjande. 
Det innebär att de är i behov av försörj-
ningsstöd och till följd av det så räcker 
förstås inte ”glappet pengarna” för hela 
den tiden. 

Vid årets slut så tillskjuts de pengar som 
Socialtjänsten betalat ut utöver ”glappet-
pengarna” vilket innebär att den här mål-
gruppen inte belastar försörjningsstödet 
ekonomiskt. 
 
De vuxna mellan 20-64 som kom till Ro-

bertsfors kommun under 2020 har skrivits 
in i ett 2-årigt etableringsprogram hos Ar-
betsförmedlingen. Samarbetet med Arbets-
förmedlingens etableringshandläggare har 
fungerat relativt bra, de flesta av träffarna 
har på grund av Corona pandemin skett 
digitalt.  

Kommunen erbjuder SFI (svenska för in-
vandrare) och kommunen är även skyldig 
att erbjuda samhällsorientering på mo-
dersmål till de nyanlända. Från 1 februari 
2020 beslutade regeringen att samhällsori-
enteringen skulle utökas från 60 timmar till 
100 timmar. Under 2020 så har samhällso-
rientering genomförts till en arabiskta-
lande, två daritalande, två somalisktalande 
och sex tigrinjatalande. Tyvärr har kom-
munens egen utbildade samhällskommuni-
katör inte haft möjlighet så vi har köpt 
tjänsten från Umeå. Avgiften för varje per-
son är 9500: - samt kostnad för busskort 
om den genomförs i Umeå. 
 

Av de nyanlända som skrivs in i etable-
ringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen 
så omfattas en viss del av något som kallas 
utbildningsplikt. Utbildningsplikten inne-
bär att en arbetssökande med kort utbild-
ningsbakgrund som deltar i programmet 
ska få en bedömning om huruvida perso-
nen kan matchas mot ett arbete under tiden 
i etableringsprogrammet. Om inte och det 
troligtvis beror på personens korta utbild-
ningsbakgrund så ska personen omfattas av 
utbildningsplikt. Då räcker det inte att den 
nyanlände enbart tar del av SFI och SO 
utan ska också ta del av reguljär vuxenut-
bildning.  

Under året har Lärcentrum haft ett projekt 
”Arbetsmarknadsspåret” för nyanlända 
med kort utbildningsbakgrund. Där har 
flertalet personer med utbildningsplikt del-
tagit, projektet tog slut i december i 2020.  

Året började bra med bl.a. T.I. R projektet 
som erbjöd språkträning, hjälp med att 
skriva CV, söka jobb m.m. Biblioteket 
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ordnade After School två eftermiddagar i 
veckan, kyrkan erbjöd sopplunch och en 
del andra föreningar erbjöd aktiviteter lite 
nu och då för den här målgruppen. Allt 
eftersom Corona spridningen ökade och 
restriktioner infördes så minskade också 
dessa aktiviteter och många ställdes in.  Så 
tyvärr har möjligheten för de nyanlända att 
träffa och umgås med svenskar drastiskt 
minskat under året vilket för en del upp-
levts som jobbigt.   

Kommunen sökte och beviljades pengar 
för ett projekt 2019 som skulle genomföras 
under 2020. Det anställdes en föreningslots 
på 50 % för att bl.a. locka de nyanlända in 
i föreningslivet. Tyvärr på grund av Co-
rona så har inga aktiviteter gjorts under 
året så vi satsar på att kunna genomföra de 
planerande aktiviteterna under 2021. 
 
Vännäs kommun tillsammans med Vin-
deln, Bjurholm, Nordmaling och Roberts-
fors hade beviljats pengar för ett projekt 
som hette ”Förstärkt budget-och skuldråd-
givning till nyanlända” och en budget och 
skuldrådgivare hade anställts på 80 %.   
Tyvärr så blev även detta projekt lidande 
under året då ett av huvudsyftena var att 
den projektanställde skulle åka runt och 
besöka personer i de olika kommunerna. 
Några besök var möjliga och en del 
material har tagits fram som kommunen 
fått ta del av. Projektet avslutades 2021-01-
31. 

Var 6:e vecka träffas integrationshandläg-
garen, SFI lärarna och etableringshandläg-
garen från AF. Vi går igenom de som är 
inskrivna i etableringsprogrammet och tar 
upp frågor och funderingar kring de perso-
nerna för att de ska kunna få rätt stöd och 
hjälp. 

Asylmottagandet i Sverige har minskat de 
senaste åren vilket har inneburit att av de 
anvisningar vi fått under 2020 så har alla 
varit kvotflyktingar. Av förståeliga skäl så 
behöver dem mycket information, stöd och 
hjälp. De som kommer i vuxenålder och är 

analfabeter har en lång väg att komma in i 
vårt digitaliserade samhälle medan andra 
inte har några större problem. 

Från 2020-01-01 minskade Integrationsen-
heten från 1,5 till 1.0 tjänst.  

Bruksam 
Bruksam står i dagsläget på tre ben. En 
plats att växa på för att göra sig anställ-
ningsbar. Återbruk av begagnade saker.  
En resurs för kommunens enheter. Alla tre 
benen kompletterar varandra och är lika 
viktiga.  
 
Personal och placeringar på Bruksam 
Under året har vi varit 3 anställda handle-
dare, 2 st heltider och en 75%. 30 personer 
har varit placerade på Bruksam. En del har 
haft arbetsträning, praktik eller sysselsätt-
ning hos oss. Vi har även haft extratjänster 
och strategiska tjänster. Feriearbetare un-
der sommaren har vi också tagit emot. 
 
 Antal: Kvinnor: Män: Avslutade: 
Extratjänster 10 7 3 4 
Strategiska tj 1  1 0 
Abetstr/syssel 14 6 8 8 
Feriearbetare 5 2 3 5 
Summa: 30 15 15 17 
 

De som är avslutade under året: 1 har gått 
ut i arbete. 2 st har gått vidare till studier. 1 
har gått på föräldraledighet.1 har gått i 
pension. 2 har fortsatt rehabilitering hos 
annan myndighet.2 är fortsatt aktivt arbets-
sökande.1 avbrott. 2 tillbaka till annan 
myndighet. 
 
Butiken  
Bruksam har under året varit öppet 3 dagar 
i veckan samt sista lördagen i månaden. 
Butiken erbjuder bra möjligheter till ar-
betsträning och språkträning. Butiken om-
satte 2020, 442 190 kronor jämfört med 
291 702 kronor(2019). Orsaken är fler in-
lämnade saker från privatpersoner och mer 
från fagerliden.  
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Kommunens verksamheter 
Kommunens verksamheter har under året 
köpt varor för 88 380 kronor. Jämfört med 
150 186 kronor(2019) Bruksam har utfört 
779 arbetstimmar åt kommunens olika 
verksamheter. Jämfört med 1198 timmar 
(2019)(detta kan enklast förklaras av C19)   
 
Tjänsterna har bestått av utkörning och 
hämtning av möbler/saker. Bortkörning av 
skrot. Flyttstädning, lokalvård, röj-
ning/trimning, snöskottning, reparationer 
och tillverkning av olika saker. Flyttat åt 
förskolorna Skogsgläntan och Lillberget 
till den nya förskolan Lillskogen. Bruksam 
har haft hand om uthyrning av Golfen, 
Rotegården och vassklipparen. Städning på 
Globalen, 43:an och Golfen har utförts. 
Försäljning av latrintunnor har Bruksam 
skött. Även försäljning av Dagcenters till-
verkade grejer. 
 
UTLÄMNADE VAROR INOM KOMMUNEN 2020-01-01–
2020-12-31    

Totalt Per månad 

Barn och ut-
bildning 

48483 4 040 

Socialtjänst 21455 1788 

Tillväxtsektorn 8203 684 

Kommunkon-
toret 

6561 547 

Föreningar 600 50 

Robo 
 

3228 269 

Alla sektorer 88 530 7378 

 
UTFÖRDA TJÄNSTER INOM KOMMUNEN 2020-01-
01-2020-12-31 

 

  
Totalt antal timmar Kostnad Per 

månad 
Barn och 
utbildning 

267 81 969 6831 

Socialtjänst 45 13 815 1 151 

Tillväxtsek-
torn 

240 73 680 6140 

Kommunkon-
tor 

64 19648 1637 

Annat(ROBO) 126 38 682 3224 

Förening 
 

53 17 013 1418 

Alla sektorer 795 244 807 20 401 

 
 
 
7-mila 

Ställt iordning och eftermonterat målom-
råde, avspärrningar och vätskekontroller. 
 

Projekt TIR  
 
Projektet TIR (Tillväxt i Robertsfors) fi-
nansieras av Europeiska Socialfonden och 
pågår fram till december 2021.  

Projektet har sitt kontor i 43:an på bruks-
området och bemannas av 3 personer. En 
av de tre är arbetsförmedlare på arbetsför-
medlingen som numera har sitt kontor på 
samma plats. 

Det råder idag en obalans mellan arbetsgi-
varnas förväntningar på rekryterbar kom-
petens och den kompetens som finns till-
gänglig bland gruppen arbetssökande.  
Projektets uppdrag är att minska denna 
obalans. Projektets syfte är att tillvarata 
den resurs som finns bland arbetslösa och 
andra som idag står utanför arbetsmark-
naden. Detta görs för att möta en växande 
brist på kompetens och arbetskraft på den 
lokala arbetsmarknaden. 
Projektet ska minska antalet personer som 
idag är bidragsberoende och hjälpa dem att 
bli en resurs för tillväxt.  
 

Projektet ska i samarbete med arbetsför-
medling, arbetsmarknadsenhet, socialkon-
tor, utbildningsväsendet och civilsamhället 
arbeta för en positiv utveckling av arbetsli-
vet i Robertsfors. Projektet har hittills arbe-
tat med ca 100 arbetssökande varav många 
gått vidare till arbete eller studier. En vik-
tig uppgift för projektet är att inventera 
arbetsgivarnas konkreta behov av arbets-
kraft och för detta har projektet besökt de 
flesta arbetsgivare i kommunen. Arbetsme-
toderna är många såsom jobbsökarskola, 
drop.in, jobbsökarträffar, kortutbildningar 
inom vård och omsorg. Projektet har under 
åren skapa effektiva metoder för att matcha 
arbetsgivarnas behov med den kompetens 
som finns hos de arbetssökande. 
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Det arbetssätt som TIR har skapat blir 
grunden för en ny ansökan hos Europiska 
Socialfonden för ett motsvarande projekt 
åren 2022-2024.  

Folkhälsa, Kultur, Ideell sektor  
 
Simhallen 

År 2020 blev ett år som vi på förhand, inte 
ens i vår vildaste fantasi, kunde föreställa 
oss. Pandemin kom och den slog hårt på 
vår verksamhet. I jämförelse med 2019 
minskade simhallen sitt besöksantal med 
63% och caféverksamheten med 70%. Un-
der senare delen av våren hade simhallen 
endast öppet 2 dagar i veckan, mot normalt 
5 dagar och den 11 november stängde sim-
hallen helt för allmänheten.  

Den dagliga verksamheten med simunder-
visningen har dock genomförts under hela 
året. Årets elever i klass 2 var 64st och 
95% av dessa uppfyllde skolverkets krav 
för årskursen. 69% av eleverna uppfyllde 
dessutom kravet som ställs för åk 6.  

Under perioden januari – maj genomfördes 
en större reparation av herrarnas omkläd-
ningsrum och helrenoverades. En renove-
ring som var av absolut största vikt då om-
klädningsrummet var i väldigt dåligt skick.  

Under sport och kulturlovet hade simhallen 
vattentävlingar och gratis entré för alla 
barn och ungdomar. Besöktes av ca 60st 
varje tillfälle.  

Vattenträning/Hälsobad 

Vårt hälsobad på onsdagar med vattenträ-
ning som bedrivs i samarbete med ABF 
och RTP har inte genomförts under året. 
Primära orsaken var i början på året den 
renovering som visade sig bli mer omfat-
tande än vad som i början var förutspått. 
Att vi inte alls kunde starta upp den i ett 
senare skede berodde på pandemin. 

Sommarsimskolan  

Genomfördes som planerat med start veck-
an efter skolavslutningen. 70 duktiga ele-
ver som lärde sig grunderna i bröst och 
ryggsim men även hur man ska hantera 
nödsituationer i och omkring vatten.  

Sedan tidigare har badhuset ansvaret för 
simundervisning för lärcenter och från start 
av läsåret 20/21 har badhusets personal 
övertagit hela ansvaret för simundervis-
ningen med kommunens mellanstadieklas-
ser och vissa klasser för högstadiet. Sam-
arbetet med Umeå simsällskap har fortsatt 
som tidigare år.  

4 st personer har arbetat på timtid med att 
tillgodose att allmänheten har kunnat be-
söka kommunens badhus på ett säkert sätt 
under de dagar som verksamhet bedrivits. 
Utan dessa personer hade vi inte kunnat ha 
öppet. Simhallen har, året till trots, möjlig-
gjort att 8 500 privatpersoner och elever 
haft tillgång till simhallen.   

Fritidsgårdarna 

Ett väldigt annorlunda år med covid 19 
som har haft stor påverkan på vår verk-
samhet och på våra möjligheter att ge 
kommunens ungdomar en meningsfull 
fritid. Den årliga balen kunde tyvärr inte 
genomföras då maxantalet, vid den tid-
punkten, var satt till 50 personer. Ett antal 
inplanerade föreläsningar på Globalen an-
gående droger kunde inte genomföras av 
samma anledning.  Även vårt planerade 
studiebesök till Umeå på Hamnmagasinet 
och besök till fältgruppen Umeå fick läg-
gas på framtiden.  

Under sportlovet samlades vi i på ung-
domsgården i Ånäset och hade skridskoåk-
ning och korvgrillning som uteaktivitet. Ett 
gemensamt luciafirande planerades med 
Pingstkyrkan men den kvällen kunde inte 
heller genomföras då kommunens fritids-
gårdar stängde ner sin verksamhet helt 11 
november.  

Fritidsledarnas uppdrag att bedriva fält-
verksamhet på högriskhelger har genom-
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förts. Under valborgsmässoafton och på 
skolavslutningen fanns fritidsledarna ute 
för att stötta ungdomarna. På skolavslut-
ningen var även socialförvaltningen med 
oss i verksamheten, något som vi har öns-
kat en längre tid, vilket var jättebra.    

Samarbetet med Vuxenskolan om att upp-
låta delar av fastigheten till måleriverk-
samhet har fortsatt och även LOUD pro-
jektet har sin verksamhet i Globalen.  

Kommunen har en grupp med 15 fritidsle-
dare, fördelat på 3 fritidsgårdar, som arbe-
tar på timtid med att ge ungdomarna en 
meningsfull fritid. De gör ett fantastiskt 
jobb och som under året haft ca 1 800 be-
sökare - trots långa uppehåll, stängningar, 
inställda arrangemang och pandemi.  

Allmänkultur 

Verksamheten för att främja allmänkul-
turen i kommunen görs i vanliga fall i 
samarbete med studieförbunden, biblio-
teken och kulturföreningarna i kommunen. 
Dessutom sker utbyte med Umeåregionen 
och länet genom olika samarbetsorgan.  
2020 utsågs vi till Årets Kulturkommun i 
Västerbotten, en utnämning av institution-
erna Norrlandsoperan, Västerbottensmu-
seum och Västebottensteatern. Invigningen 
skedde i september på Centrumhuset, Ro-
bertsfors, med pompa och ståt. Medver-
kande var förutom ansvariga för institut-
ionerna även Kommunalrådet och repre-
sentanter från föregående Kulturkommun 
Storuman. 50 fick sitta i publiken. Ganska 
snart stängdes teatrar ner pga. restriktioner 
och majoriteten av de arrangemang och 
evenemang som planerats i kommunen 
blev också inställda. Utnämningen som 
Årets kultur kommun kom helt enkelt fel år 
för vår kommun. 
Nationaldagsfirandet så väl som större de-
len av Kulturveckan ställdes in. Flertalet av 
de kulturföreningar som kommunen har, 
har lagt mycket av sina aktiviteter på is. 
Konstinköp har genomförts och en utställ-
ning av Sune Jonssons projekt ”Roberts-
fors as Sweden” har funnits att ta del av på 

Centrumhuset, Robertsfors. Ett samarbete 
med Västerbottensmuseum. Däremot har 
flera av de arrangemang runt Sune Jons-
sons foton som planerats varit tvungna att 
ställas in.  
När det gäller den offentliga utsmyckning-
en av den nya förskolan Lillskogen, verkar 
inga medel varit budgeterade för det. 
I våras beviljades kommunen medel från 
Arvsfonden, för ett treårigt projekt 
”LOUD” med start hösten 2020. LOUD är 
ett musikprojekt med fokus på att spela i 
band. Josephine Forsman är initiativtagare 
till LOUD Robertsfors. 36 ungdomar mel-
lan 12-15 år startade i höstas, och det 
massmediala intresset var stort!  
I samarbete med Barn och utbildning har 
Tillväxt bidragit till genomförandet av 
uppskattade Skapande förskola och Skap-
ande skola-projekt under året. 
 
Bibliotek 

Folkbiblioteksverksamheten är väl funge-
rande och har visat en höjning på mer än 
10% trots pandemin. Antalet lån på våra 
folkbibliotek 2020 är 55822 st, av dessa är 
3,8% e-media. Orsaken till höjningen av  
utlånsstatistiken har nog flera orsaker, men 
Bokpåsar och leverans utanför biblioteket 
kan vara orsaker. Besöksstatistiken har 
dock mer än halverats. 
 
Biblioteket har drivit två projekt under 
året: 
Stärkta biliotek, där målet är att öka utbu-
det och tillgängligheten. Här har det digi-
tala utanförskapet och After school varit i 
fokus. Här kommer kommunen att behöva 
planera framöver. 
 
Garanterat bra böcker, där syftet varit att 
lägga fokus på läsning och kulturrådets 
böcker. Från 18 december stängdes biblio-
teken pga. de nya restriktionerna. Diskuss-
ioner om Biblioteken som samhällsviktig 
institution lyftes, och sedan öppnades 
biblioteken åter i början av 2021. 
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De vanliga arrangemangen, digitalhjälpen 
och Afterschool har i princip varit obefint-
liga under året. 
 
Föreningar 
Föreningarna har drabbats hårt av Coro-
nan. Många går på knäna ekonomiskt och 
har fått ställa in stora delar av sina verk-
samheter. Robertsfors Kommun har tagit 
bort hallhyror under 2020 för att underlätta 
för föreningarnas verksamheter.  
 
Under året har vi genomfört 3 st idrottens 
utvecklingsråds möten. Koncernen har fått 
många ansökningar om bidrag och kunnat 
tillgodose flertalet av dessa. Under året 
gjordes en folkhälsosatsning vilket har 
slagit väl ut.  
 
Föreningarna är viktiga för vår livsmiljö i 
Robertsfors Kommun och vi har ett nära 
samarbete med SISU och dialog med före-
ningarnas representanter löpande.  
 
 
MÅLUPPFYLLELSE 
Måluppfyllelsen är hög men det finns delar 
som behöver förbättras under 2021. Arbe-
tet med strategier, medborgarförslag och 
motioner behöver intensifieras. Detta har 
fått ligga på is på grund av extrem arbets-
belastning.  
Mål från Verksam-
hetsplan 2020 som 
berör Tillväxt-
utskottet  

Måluppfyllelse 

Att genomföra 50 före-
tagsbesök och följa upp 
dessa i månadsrapport 
för utskott Tillväxt. 

Målet kommer inte upp-
nås under verksamhetså-
ret pga C19.  

Att vara projektägare för 
NIS 6.0 och arbeta uti-
från projektets mål 

Robertsfors kommun 
äger projekt NIS 6.0 och 
arbetar utifrån projektets 
mål.  

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

Robertsfors kommun har 
följt medborgarlöftet och 
genomfört de aktiviteter 
som tillskrivs kommu-
nen. Det har också under 
kvartal 4 tagits fram nya 
medborgarlöften i sam-
verkan med polisen.  

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 koncernöver-
gripande projekt som 
införts/införs. Se mer 
under rubriken digitalt. 
Ett av uppdragen har 
varit att digitalisera 
receptionen. Slutfört.  

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

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 arbets-
givare med låga sjuktal. 
Att målet följs upp ge-
nom mån. rapport. 

Målet har följts upp i 
månadsrapporten.  

Att Folkhälsoprogram-
met åtaganden aktuali-
seras av respektive be-
rört utskott och sektor.  

Pågår ej klart p g a Co-
rona och hög arbetsbe-
lastning.   

Att en översyn av före-
ningsbidrag genomförs 
och utformas för jäm-
ställd idrott och incita-
ment för rörelse och 
folkhälsa. 

Pågår ej klart p g a Co-
rona och hög arbetsbe-
lastning.  

Att samarbetet med 
studieförbundet SISU 
och Riksidrottsförbundet 
fördjupas och att fysisk 
rörelse lyfts in som vik-
tig utgångspunkt i sam-
hälls- och verksamhets-
planering 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 verk-
samheterna 

Arbete pågår konstant 
med att öka kostnads-
medvetenhet.  
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Nå en inflyttning om 
minst 100 personer sker 
genom inom regional, 
nationell och internat-
ionellt inflöde. 

Pågår kommer med stor 
sannolikhet inte att nås. 
Idag saknas hus, lägen-
heter m.m. för att den 
inflyttningen ska vara 
möjlig.    

Att genom Bruksam få 
ner mängden avfall ge-
nom åtgärder för att 
återvinna och återan-
vända. 

Pågår dagligen.  

Tillskapande av lägen-
heter i Bygdeå samt 
fortsätta arbetet med 
tillskapande av fler till-
gängliga villatomter i 
kommunen för att nå 
målet i Bostadsförsörj-
ningsstrategi. 

 Pågår. Tillväxtchef samt 
Näringslivsstrateg sitter 
med i diskussionerna.  

Ta fram en Besöksnä-
ringsstrategi för kom-
munen.  

Pågår ej klart. Klart 
under kvartal 2, 2021.   

Lokalt implementera 
Landsbygdsutvecklings-
strategi i Umeåregionen. 

Landsbygdstrategi för 
Umeåregionen blev klar 
2020 kvartal 4.  

Delta aktivt i Norrbott-
niabaneplaneringen och 
ta fram underlag för 
inriktningsbeslut gäl-
lande resecentrum och 
tillhörande område. 

Arbetet pågår.  

 
Sjuktal under hela året 4,1 % för tillväxt. 
Fler sjuka i slutet av året än inledningsvis.  
 
INVESTERINGAR 
 

Budget (tkr) Budget Utfall Avvikelse 
Ombudgeteringar 504 -300 204 
 504 -300 204 

 
Totalt av investeringar för tillväxt har 
300 157 kr förbrukats. Totalt har 59,6% av 
budgeten används. 
 
Av totalt 13 olika investeringar som till-
växt har ombudgeterat för år 2020 så har 
fyra av dessa slutförts och avslutats. 
 
Två investeringar har under året stått stilla 
pga hög arbetsbelastning och Covid 19 
som satt stopp. 
 
 

Investering Status 
Digital reception  Påbörjad. Uppstartat digitalt 

möte i reception.   
Lokaler UG  Avslutad. Bytt ut dörrar, lås, 

biljardbord, målat tre väg-
gar, trapp m.m.  

Låssystem utbyte 
 

Påbörjad. Iloc lås UG samt 
replokal mm.  

Sporthallar Ej påbörjad.  Tundalsskolan 
– timer 2021.  

Killingsand Påbörjad uppfräschning av 
broar, gungor mm.  

Ratan-Quickstop Påbörjad 
Elljus Stantors Avslutad Samtlig belysning 

har bytts ut där det är tra-
sigt.  

Fröbäcksrundan Avslutad. Rundan renove-
rad, invigd, nya bänkar mm 
byggda. Gick över budget 
med 3800kr pga markarbe-
ten där det låg mer sten än 
beräknat.  

Robertsfors As 
Sweden 

Påbörjad  

Rickleån – utbyte 
broar mm 
 

Påbörjad  
 
 

 
Barkning elljusspår 

 
Påbörjad  
 

Ishockeyplan 
Åkullsjön 

Slutförd. Stora delar av 
sargen utbytt och nya nät 
uppsatta bakom rinken.  

Grilldammen Ej påbörjad. Görs under 
2021.  

 
FRAMTID 
 
Robertsfors Kommun har en spännande 
framtid framför sig. Vi är idag mitt i cent-
rum av tillväxt vilket kommer ställa stora 
krav på att vi tar de strategiska beslut som 
erfodras och gör de investeringar som 
krävs för att vara attraktiva för framtiden.  
 
Över 300 miljarder kronor ska investeras 
längs hela Norrlandskusten i olika indu-
striprojekt under de kommande 20 åren. 
Det visar beräkningar som Västerbottens 
Handelskammare har gjort. Det här gör att 
Norrlandskusten är Sveriges största till-
växtzon utanför storstadsregionerna. Vi ska 
vara offensiva i det arbetet. Redan nu hör 
många investerare och etablerar av sig och 
känner Robertsfors Kommun på pulsen. 
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Det är av vikt att vi är på tå där och hjälper 
varandra sektorsövergripande för att skapa 
bilden av Robertsfors Kommun som Sveri-
ges bästa kommun(att både bo, leva, inve-
stera, etablera, driva företag i)  
 
Av de största investeringarna i Norr- och 
Västerbotten som är på gång berörs Ro-
bertsfors av flera. Det två stora infrastruk-
tursatsningarna som görs kring mötesfri 
E4a och Norrbotniabanan kommer inne-
bära stora fördelare för våra företagare och 
pendlare. Robertsfors kommun får tillgång 
till en arbetsmarknadsregion på cirka 
300 000 människor inom 20 minuter och 
enklare att kompetensförsörja våra egna 
verksamheter. Samtidigt som vi ställs inför 
de facto att det blir lättare att pendla ut 
vilket gör att vi som koncern måste vara en 
attraktiv arbetsgivare.  
 
Vi bör också ha i bakhuvudet att när Coro-
nan släpper så har vi 2 flygplatser med 1 
miljon årsresenärer inom 60 minuter idag, 
men 2030 inom 20 min.  
 
Northvolts utveckling med en rad arbets-
tillfällen så nära vår kommungräns är 
också en satsning som vi kommer kunna 
dra nytta av.  
 
Andra stora investeringar 
 
Markbygden vindkraftpark – 60 miljarder 
kronor 
LKAB, SUM – 50 miljarder kronor 
Talga Resources – 40 miljarder kronor 
Northvolt – 30 miljarder kronor 
Skellefteå kommunkoncern infrastuktur – 
25 miljarder kronor 
Global Watch (Rymd ) – 20 miljarder kro-
nor 
Norrbotniabanan – 15 miljarder kronor 
Stadsomvandling Kiruna – 15 miljarder 
kronor 
Facebook Luleå – 10 miljarder kronor 
SCA Obbola – 7,5 miljarder kronor 
 
Projekt i pipen 
 

Vi söker projektet Norrbotniabanans Noder 
ett treårigt projekt kring de tre resenoderna 
Bureå, Robertsfors och Sävar. Där går vi in 
och äger projektet och driver det med 
Umeå och Skellefteå Kommun.  
 
ESF rådet(sociala fonden) har uppmuntrat 
Robertsfors Kommun att komma in med en 
ny ansökan (efter TIR och ASAP) som 
varit ytterst framgångsrika. Där kommer vi 
fundera hur, vad, varför, mål osv och sedan 
komma upp till Tillväxtutskottet med ett 
förslag på projekt.  
 
Vi har via tillväxtverket sökt ett projekt 
kring att skapa besöksnäringsstråk och att 
klustra dessa stråk.  
 
Vi har på gång ett projekt kring hållbara 
energilösningar som ska gå in under kvar-
tal 1.  
 
Vi har beviljats ett projekt kring extratjänst 
satsning där vi under 2021 ska ta emot 
totalt 20 extratjänster i samarbete med Ar-
betsförmedlingen.  
 
I övrigt, beroende lite på hur utvecklingen 
sker med pandemin, så kommer vi att ar-
beta med att ställa i ordning strategier för 
tillväxt de närmaste 10 åren.  
 
Framtiden som sådan för Tillväxtenheten 
ser ljus ut. Det som skulle behövas är nå-
gon tjänst till som avlastar administration 
och strategiskt arbete då det idag saknas tid 
för en del väsentliga saker oavsett hur man 
prioriterar.  
 
Det skulle också behövas en budget för 
Bruksam då det är en verksamhet som be-
hövs i kommunen och som bidrar så otro-
ligt mycket till hela koncernen.  
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REDOVISAT HELÅR 2020 
 2020 2019 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

0 
-28 
-28 

0 
-28 

0 
-34 
-34 

0 
-34 

 

BUDGETUTFALL  HELÅR 2020 
Redovisning 
Budgeterad nettoram 
Skillnad 

-28 
-39 
11 

 

NÄMNDENS UPPGIFTER 

Jävsnämnden fullgör frågor som rör 
myndighetsutövning gentemot kommunens 
egna verksamheter.  

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

• Rättsäker myndighetsutövning 

• Effektiv verksamhet 

• God information och service 

Nämnden har under året haft fyra protokoll-
förda sammanträden. 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG 
BETYDELSE 

Inga.  

NÄMNDENS RESULTAT 

I enlighet med budget.  

MÅLUPPFYLLELSE 

 

 

 

Har nått samtliga mål under året som varit 
uppsatta. Det har varit hög arbetsbelastning 
internt på miljö- och livsmedelsinspektörer då 
man gått kort på folk.  

FRAMTID 

Arbeta vidare utvecklingsfokuserat efter de 
styrkort vi antagit för 2021.  

JÄVSNÄMNDEN 

 
Ordförande:  Åsa Andersson 
Ansvarig tjänsteman: Magnus Hansson  
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REDOVISAT HELÅR 2020 
 2020 2019 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

0 
-901 
-901 

0 
-901 

0 
-800 
-800 

0 
-800 

 

BUDGETUTFALL  HELÅR  2020 
Redovisning 
Budgeterad nettoram 
Skillnad 

901 
690 

-211 
 

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.  

 

 

 

 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Umeå Kommun övertar verksamhetsans-
varet för medarbetare från Örnsköldsvik 
kommun from 1 mars 2020. Örnsköldsvik 
ingår inte i Umeåregionens fördelnings-
nyckel. 

Införande av system, E-Wärna som 
möjliggör digital redovisning för 
ställföreträdare startades upp i maj 2020. 

Länsstyrelsens årliga inspektion oktober 
2020 föranledde ingen kritik. Goda rutiner 
finns och akterna handläggs på ett lämpligt 
och rättsäkert sätt. 

UTFALL 

Den gemensamma överförmyndarnämnden 
redovisar ett positivt överskott på ca 7 tkr 
för Robertsfors kommun. Kostnaderna på 
grund av Corona är ringa, det är kostnader 
för avbokning av konferens och inventarier 
pga. hemarbete.  

Kommunens egna kostnader för 
uppdragstagare är högre än budgeterat. 
Totalt underskott -211 tkr. Orsaken till 
underskottet avser kommunens egna 
uppdragstagare.  

MÅLUPPFYLLELSE 

Låg sjukfrånvaro under året 1,5 % totalt. 

Att samordna handläggningsrutiner för båda 
kontoren i Umeå och Örnsköldsvik. Samt 
löpande kontroll av lämplighet hos 
ställföreträdare. Målet är delvis uppfyllt. 

Antal utbildningar för gode män och 
förvaltare. Kunniga ställföreträdare bidrar till 

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I 
UMEÅREGIONEN 

 
Repr från kommunen: Sune Johansson 
Ansvarig tjänsteman: Köpt tjänst från Umeå  
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att även de svagaste i samhället får en god 
omsorg och hälsa.  Målet är delvis uppfyllt.  

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.  

INVESTERINGAR 

Systemet Wärna Go har lagts upp som 
investering på 492 tkr under 2020 utan att 
föregås av ett investeringsäskande. 
Systemet betalas av deltagande kommuner 
genom ett bidrag motsvarande respektive 
kommuns kostnadsandel.  

FRAMTID 

Arbeta för att inkludera Örnsköldsviks 
kostnader i fördelningsnyckeln utan att 
kostnaderna ökar nämnvärt för någon av 
kommunerna i samarbetet.  

Digitalisera gode mäns och förvaltares 
ekonomiska redovisningar för att skapa en 
mer effektiv och rättssäker hantering samt 
att följa utvecklingen.  
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REDOVISAT HELÅR 2020 
 2020 2019 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

0 
-5 825 
-5 825 

0 
-5 825 

0 
-5 324 
-5 324 

0 
- 5 324 

 

BUDGETUTFALL  HELÅR 2020 
Redovisning 
Budgeterad nettoram 
Skillnad 

-5 825 
-5 900 

75 
 

NÄMNDENS UPPGIFTER 

Robertsfors, Umeå och Vindelns komm-
uner har kommit överens om att inrätta en 
gemensam brand- och räddningsnämnd, 
den gemensamma nämnde 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. 

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 

Pandemin har påverkat Räddningstjänst-
verksamheten där formerna för övning, 
utbildning har ändrats genom att mer 
aktiviteter genomförts via distans samt att 
vissa större övningar/utbildningar har 
skjutits på framtiden. Räddningstjänst-
verksamheten har dock fortfarande kunnat 
genomföras med hög kvalitet trots flera 
åtgärder. Pandemin har haft störst 
påverkan på tillsyns- och utbildningsverk-
samheten som i stor utsträckning har varit 
nedlagd. Tillsynen har inriktats mot 
uppföljning av sedan tidigare påbörjade 
ärenden, i princip all extern utbildnings-
verksamhet har ställts in samt har 
ärendeingången minskat.  
Samtliga förskolebesök och hembesök 
under året har ställts in. 

GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND MED UMEÅ OCH 
VINDELN 

 
Repr från kommunen: Olov Nilsson 
Ansvarig tjänsteman: Lars Tapani  
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Arbetet med revidering av Lagen om 
skydd mot olyckor är nu klar vilket får 
stora konsekvenser för det fortsatta arbetet. 
Förändringarna innehåller 8 nya paragrafer 
och 10 av de befintliga paragraferna 
kommer att få ny lydelse. Den största 
förändringen är kravet om att kommunerna 
ska vara anslutna till någon form av 
gemensam räddningscentral som gäller 
from 2022-01-01. Umeåregionens brand-
försvar ligger långt fram i arbetat med 
gemensam ledningscentral i och med det 
samarbete som under året har skett med 10 
norrbottenskommuner och som nu även 
omfattar samtliga 29 kommuner i Norr- 
och Västerbotten. De nyligen fastställda 
handlingsprogrammen som är antagna i de 
tre medlemskommunerna kommer att 
behöva omarbetas utifrån de nya krav som 
kommer att finnas i nya lagstiftningen och 
det ska också vara infört from 2022-01-01. 
 
NÄMNDENS RESULTAT 

Robertsfors kommuns budget för den 
gemensamma räddningsnämnden uppgår till 
5 900 tkr. Utfallet för året är ett överskott på 
75 tkr med anledning av att det finns mer 
budgeterade medel i kommunen än det 
beslutade driftsbidraget till Umeå Kommun för 
köpt tjänst. Den gemensamma 
räddningsnämnden gör ett underskott på 15 tkr 
för Robertsfors kommuns del.  

MÅLUPPFYLLELSEN 

Nämndens mål har varit att definiera 
processer och tjänster som kan digi-
taliseras. Ökad andel av kompetens-
utvecklingen ska ske med digital teknik. 
Ledningsträningsanläggningen har nyttjats 
för 27 tim övningsverksamhet i huvudsak 
av personal inom stn 10. Pga. av 
Coronapandemin har inte RiB-personal 
kunnat träna i den utsträckning som plan-
erats och övningsverksamheten har inte 
kunnat genomföras som planerat.  
 

Viss distansutbildning har under året 
kunnat genomföras för nya befäl som 
komp-letterat/ersatt fysiska träffar.  
 

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. 
Målsättningen är att minst 40 % av vardera 
kön ska delta i de utbildningar brand-
försvaret tillhandahåller. Pga. Corona-
pandemin har i stort sett utbildnings-
verksamheten avstannat tills vidare. Antal 
utbildade personer är inte i paritet med 
målvärde för 2020.  
 
INVESTERINGAR 

Större investeringar av fordon har 
genomförts och pågår i form av 
anskaffning/utbyte av fyra stycken nya 
tankbilar. Förutom förbättrad teknik så 
medger de nya tankbilarna även en större 
vattenkapacitet med cirka 1/3 volym. 
Andra större investeringar är utbyte av ett 
höjdfordon som är påbörjat och som 
planeras slutföras under 2021. 
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REDOVISAT HELÅR 
 2020 2019* 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

0 
-557 
-557 

0 
-557 

 

* Ingen egen verksamhetsrad under 2019 

UTFALL FÖR HELÅRET  2020 
Utfall 
Budgeterad nettoram 
Skillnad 

557 
592 
-35 

 

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 VÄSENTLIGBETYDELSE 

 
Inga särskilda händelser under perioden, 
verksamheten har kunnat bedrivas utan 
störningar under pågående Corona pandemi. 

 
 
 
 
 

 

UTFALL 

PA-nämnden redovisar ett positivt resultat för 
helåret 2020. Den positiva avvikelsen beror 
främst på fortsatt nedsatt årsavgift och att 
tilläggsbeställningar inte har gjort i nivå med 
budget. 
 

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. 

 

INVESTERINGAR 

Ej aktuellt 

FRAMTID 

 

GEMENSAM PA-NÄMND 

Ordförande: Patrik Nilsson  
Ansvarig tjänsteman: Monica Vestberg 
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