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1.0 Kommunstyrelsens ordförande har 
ordet 

När vi nu sammanfattar år 2021 känner jag en enorm stolthet över vår kommun, våra verksamheter 
och den framtid som vi går till mötes. Även detta år har handlat väldigt mycket om den pandemi som 
råder. Kommunens verksamheter har verkligen slitit hårt allt för att undvika smittspridning och klara 
den dagliga bemanningen allt för att kunna ge en så bra service till våra medborgare som möjligt. 
Väldigt mycket tid har gått till att hantera Covid-19 och dess effekter och kommunens medarbetare har 
gjort ett heroiskt arbete under det gångna året.  

Det ekonomiska resultatet för 2021 ser ut att bli väldigt starkt vilket är väldigt viktigt. Att det är 
ordning och reda i kommunens ekonomi skapar trygghet och stabilitet samt förutsättningar för att klara 
framtida investeringar som ska göra en bra kommun ännu bättre och som leder till ökad befolkning. 
Under hösten när vi såg att vi skulle gå mot ett mycket bra resultat så beslutade kommunfullmäktige 
att göra en avbetalning på kommunens pensionsskuld. Det kommer leda till minskade årliga 
driftkostnader. 

Under året har en strategi för äldreomsorgen antagits och arbetet pågår för fullt med att utveckla 
äldreomsorgen mot framtiden så att vi på bästa sätt kan möta varje individs behov.  

Arbetet med E4:an mellan Bygdeå och Lillåbron pågick med full kraft och mycket tid har fått läggas 
av kommunanställda. Alltifrån att få till fungerande skolskjutsar till att hantera avgrävda 
vattenledningar och fiberkablar. Jag är väldigt glad att det stora arbetet är klart och att trafiken kan 
färdas smärtfritt och med kortare restider som följd. Nu är det bara att jobba vidare med utbyggnad 
norrut.  Samhällsplaneringen kopplat till Norrbottniabanan har verkligen tagit fart och det börjar 
utkristallisera bra skisser på hur framtidens Robertsfors kan utvecklas.  

Med de stora investeringar som görs och som planeras så innebär det otroliga möjligheter för 
kommunen. Utvecklingen har verkligen börjat. Fastighetspriser som stiger och ökad befolkning är bar 
två parametrar som visar detta. Vi måste verkligen greppa den chans vi nu sitter på. Men det kommer 
innebära en del tuffa beslut och att vi vågar ställa om kommunens organisation så att den både vara 
utvecklingsorienterad och samtidigt klara av att ge en fortsatt hög kvalitet till kommunens 
medborgare. 

//Patrik Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande  
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2.0 5 år i sammandrag  
År 2017 2018 2019 2020 2021 
Antal kommuninvånare 6 784 6 762 6 747 6 748 6 786 
      
Kommunen      
Skatteintäkter och utjämningsbidrag  425 941 432 418 445 072 460 866 484 838 
Resultat i % av skatter och utjämning 1,88 0,1 -0,1 5,57 4,20 
Nettokostnader i % av skatter o utjämning 98,1 99,9 100 94,4 95,7 
Finansnetto, mkr -0,1 0,2 0,16 -0,3 -0,8 
Årets resultat, tkr 8 012 422 -512 23 899 20 351 
      
Eget kapital, tkr 197 423 197 846 197 334 227 493 247 843 
Eget kapital, kr/kommuninvånare 29 101 29 258 29 247 33 713 36 523 
Låneskuld , tkr 10 000 10 000 25 000 45 000 45 000 
Låneskuld , kr/kommuninvånare 1 474 1 478 3 705 6 669 6 631 
Soliditet, % 62 60 56 56 56 
Soliditet, % inkl ansvarsförbindelse 7 8 9 14 13 
      
Antalet tillsvidareanställda 685 652 639 640 649 
Antal årsarbetare inkl visstids- o       
timanställda 718 760 718 738 740 
Löner o ersättningar, mkr 257 256 252 251 257 

 
Skattesats      
År 2017 2018 2019 2020 2021 
Robertsfors kommun 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 
Västerbottens läns landsting 11,3 11,3 11,3 11,35 11,35 
Begravningsavgift 0,35 0,35 0,35 0,25 0,253 
Medlemsavgift Svenska kyrkan 1,1 1,1 1,1 1,17 1,22 
Totalt 35,90 35,90 35,90 35,92 35,97 

 

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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3.0 Förvaltningsberättelse 

 
I denna förvaltningsberättelse lämnar Robertsfors kommun information om förvaltningen av kommunen 
år 2021 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.  
 

Översikt över verksamhetens utveckling  
 
Den kommunala koncernen (inkl. stiftelserna) redovisade ett resultat på 21 069 tkr för verksamhetsåret 
2021. I tabellen nedan lämnas en översikt över koncernens och kommunens utveckling över en 5-
årsperiod. 
 

  Den kommunala koncernen  
 2017 2018 2019 2020 2021 
Verksamhetens intäkter (tkr) 145 806 132 829 118 769 157 104 127 019 
Verksamhetens kostnader (tkr) -545 639 -548 044 -544 833 -570 434 -568 226 
Skatteintäkter & statsbidrag (tkr) 425 941 432 418 445 072 460 866 484 838 
Årets resultat (tkr) 8 836 75 -584 26 374 21 069 
Soliditet (%) 54 51 48 47 50 
Investeringar (mkr) 32 893 35 629 71 090 36 211 24 634 
Lån i banker och institut (tkr) 52 189 63 714 80 755 105 715 91 736 
Antalet tillsvidareanställda 685 652 639 640 649 
      
  Kommunen   
 2017 2018 2019 2020 2021 
Antal invånare (folkmängd) 6 784 6 762 6 747 6 748 6 786 
Kommunal skattesats (%) 23,15 23,15 23,15 23,15 23,15 
Verksamhetens intäkter (tkr) 135 568 122 718 107 433 113 175 111 578 
Verksamhetens kostnader (tkr) -537 553 -538 927 -535 542 -531 262 -556 120 
Skatteintäkter & utjämningsbidrag (tkr) 425 941 432 418 445 072 460 866 484 838 
Årets resultat (tkr) 8 012 422 -512 23 899 20 351 
Soliditet (%) 62 60 56 54 56  
Soliditet inkl. ansvarsförbindelse (%) 7 8 9 14 13 
Investeringar (mkr) 32 893 35 629 57 448 34 263 23 182 
Lån i banker och institut (tkr) 10 000 10 000 25 000 45 000 45 000 
Antalet tillsvidareanställda 685 652 639 640 649 

 

Årets resultat för koncernen samt kommunen är lägre jämfört med år 2020 men betydligt bättre jämfört 
med åren innan. Året 2021 har präglats av strategiska investeringar och effektiviseringar som långsiktigt 
ska generera goda resultat både vad gäller ekonomi men såväl verksamhet. Skatteprognosen för året har 
legat högt över budget vilket bidrar till årets resultat.  
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Robertsfors Bostäder har gjort en nedskrivning av sina finansiella tillgångar avseende insatser i vindkraft 
hos Kvarkenvinden vilket påverkar koncernens resultat negativt. Under 2021 har Robertsfors Bostäder 
löst en del av ett lån vilket minskat låneskulden för koncernen.  

Även år 2021 har präglats av Covid-19 men vad gäller ersättning har den varit lägre jämfört med 2020. 
Under 2021 har kommunen erhållit bidrag kopplat till Covid-19 avseende skolmiljarden samt ersättning 
för sjuklönekostnader. Det lägre resultatet för kommunen beror till stor del på att större inköp ägt rum 
som nytt ekonomisystem och ett beslutsstödsystem. Under året har även Kommunfullmäktige beslutat 
att göra en inlösen av pensioner, dvs, minska den ansvarsförbindelse som kommunen har kopplat till 
pensioner intjänade fram till 1998. I samband med bokslutet har även justeringar som härrör till tidigare 
år justerats där vissa poster påverkat resultatet positivt.   

Den 31 december 2021 hade Robertsfors kommun en befolkning på 6 786 personer. Det är en ökning 
med 38 personer i jämförelse med 31 december 2020. Nu är kommunen uppe i 2017 års nivå vad 
gäller befolkning. Orsaken till att befolkningen ökar är främst inflyttning. 
 
Årets investeringar för Robertsfors kommun uppgår till 23 182 tkr. För 2021 är investeringarna 11 081 
tkr lägre än 2020. Den stora skillnaden beror på att det under 2020 färdigställdes en ny 7-
avdelningsförskola i Robertsfors.  
 
Även stiftelsen Robertsfors Bostäder har tidigare år haft en hög investeringsbudget med anledning av 
byggnation av nytt flerfamiljshus. Inför 2020 minskade investeringstakten och ligger under 2021 i paritet 
med föregående år vilket totalt sett ger en lägre investeringsvolym för koncernen.  
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Den kommunala koncernen  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 
 
 
Koncernen Robertsfors Kommun består idag av den kommunala verksamheten och Stiftelsen 
Robertsfors Bostäder som till 100 % ingår i koncernen. Även stiftelsen Sikeå Hamn ingår med 50 % i 
koncernen. Rodrift AB (vilande) ingår med 100%. 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. 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERTSFORS KOMMUN 

STIFTELSEN ROBERTSFORS  

BOSTÄDER (100%) 

STIFTELSEN SIKEÅ HAMN (50%) 

NORRBOTNIABANAN AB (4 %) 

KOMMUNINVEST AB 

RODRIFT AB (100%) 
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Robertsfors kommuns politiska organisation 

 
 
 
Den samlade kommunala verksamheten bedrivs i kommunens nämnds- och förvaltningsorganisation 
och i ett antal stiftelser med koppling till kommunen. Kommunens förvaltning sker även i ett antal 
gemensamma nämnder med närliggande kommuner.  
 
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. 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. 
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 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning  
 
Hållbar utveckling i en föränderlig värld 
 
Även år 2021 har starkt präglats av Covid-19 pandemin. I Sverige växte BNP med 4,8% 2021 och 
prognosen för 2022 är tillväxt med 3,4 %. Robertsfors kommun är inget undantag utan många 
verksamheter inom koncernen har påverkats kraftigt. Ökade sjuklönekostnader inom de flesta 
verksamheter, men de som drabbats hårdast är verksamhet inom skola och det socialas område. 
Regeringen beslutade dock tidigt att kostnader för sjuklöner i samband med Covid-19 samt ökade 
kostnader inom vård och omsorg skulle ersättas. Detta har varit en viktig åtgärd för att inte pandemin 
ska generera stora underskott i kommunens ekonomi. 
 
Smittspridningen har fortsatt under 2021 då nya varianter av viruset dykt upp.  Även de åtföljande 
restriktionerna har gjort att verksamheten inte har kunnat bedrivas på ett normalt sett. Vaccineringen 
mot covid-19 som inleddes under 2021 gjorde att pandemins grepp över verksamheterna 
lättade betydligt.  
 

Befolkningsutveckling 
 
Den 31 december 2021 hade Robertsfors kommun en befolkning på 6 786 personer. Det är en ökning 
med 38 person i jämförelse med 31 december 2020. Orsaken till att befolkningen ökar är främst 
inflyttning. 
 
Totalt flyttade 348 personer till kommunen. Av dessa flyttade 224 personer in från övriga länet, 100 
personer från övriga Sverige och 24 personer från utlandet. 293 personer flyttade 2021 från 
kommunen. Av dem flyttade en majoritet, 188 personer till övriga länet. 95 personer till övriga 
Sverige och 10 personer till utlandet. Detta innebär att trenden med minskad befolkning är bruten för 
andra året i rad och att ökningen 2021 är betydligt större än den för 2020. Arbetet med att få fler att 
flytta till kommunen måste fortsätta och en av de största utmaningarna är att skapa fler bostäder. 
 
 
Tabell: Befolkningsutveckling 
 

År (31/12) Folkmängd Födelsenetto Flyttningsnetto Förändring 
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 
2021 6 786 -20 55 38 

 
 Siffror från SCB. I förändringen 2021 på 38 individer ingår en justeringspost på 3 individer.  
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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 20 personer. Individer och åldersgruppen som kan omfattas av 
äldreomsorg har ökat med 124 personer. Åldersgruppen mellan 20–64 år har minskat med 142 
personer under en femårsperiod, vilket är den grupp som ger störst skatteintäkter.  
 
Tabell: Demografisk utveckling (SCB) 
 

  Ålder Ålder  Ålder Ålder Summa 

År 0-19 20-64 65-79 80- folkmängd  

2017 1 493 3 581 1 284 426 6 784 

2018 1 485 3 535 1 296 446 6 762 

2019 1 490 3 486 1 328 443 6 747 

2020 1 497 3 449 1 359 443 6 748 

2021 1 513 3 439 1 388 446 6 786 

Förändring 5 år 20 -142 104 20 2 

 

Arbetsmarknad 
 
Coronaepidemins effekter på arbetslösheten har inte blivit så stor i Robertsfors. Vid årsskiftet 2021–
2022 var arbetslösheten i riket 8,8 %, för att i februari 2022 hade minskat till 7,9%. I Robertsfors 
kommun har arbetslösheten minskat med 28,6% mellan december 2020 och december 2021 och ligger 
på ca 2,3%. Bristen på arbetskraft gör det svårt både för kommunen och företag att kunna rekrytera 
och konkurrensen om arbetskraft spås ökas genom den nya industrialiseringsvåg som nu sköljer över 
Norra Sverige.  
 
Antalet öppet arbetslösa i Robertsfors i åldersgruppen 16–64 år var i december 2021 62 st. Det är 48 
stycken färre än december 2020. Antalet sökande i program var 89 stycken. Motsvarande antal 2020 
var 102 stycken. Sökande som har arbete med stöd uppgår till 89 stycken, vilket är 7 färre än förra 
året. Av dem har 19 anställningsstöd, mindre än 5 introduktionsjobb och 16 stycken extratjänster. 
Totalt är bedömningen att Robertsfors inte drabbats lika hårt som riket i stort när det gäller 
arbetslösheten utan har snarare en brist på arbetskraft. 
 
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 där kostnaderna för kommunen har 
minskat.  
 

Bostadsmarknad 
 
Stiftelsen Robertsfors Bostäder äger de flesta hyresfastigheter i kommunen. Efter beslut 2020 så har 7 
fastigheter sålts under året till privata aktörer. Detta innebär fler privata aktörer inom 
bostadsmarknaden i Robertsfors kommun. Det kommer också att innebära möjligheter för RoBo att 
kunna bygga nya bostäder där behov finns samt underhålla de fastigheter man har kvar i beståndet. 
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Två hyreshus i Ånäset har övertagits av SABO och under 2021 färdigställdes renoveringen av 
lägenheter till seniorboenden för 65+. 
 
Två förskolor i Robertsfors har sålt till privata aktörer som kommer att bygga om dessa till lägenheter 
vilket kommer att ge ett tillskott om ca 10–12 lägenheter i tätorten. 
 
Ett markupplåtelseavtal har ingåtts med en fastighetsaktör för byggande av ett 40-tal lägenheter i 
Bygdeå.  
 
Northvoltfabriken i Skellefteå som byggs skapar stora behov av bostäder främst i Skellefteå. 
Robertsfors kommun ligger nära och förväntningarna är att detta ska ge ringar på vattnet även i 
Robertsfors. Ett projekt med att kartlägga lediga hus har genomförts i Ånäset där ett 80-tal objekt 
identifierades. Hjälp och stöd erbjöds till de som ville prova att hyra ut eller sälja sina fastigheter men 
intresset var svalt hos ägarna.  
 
Norrbotniabanan kommer att ytterligare öka trycket på att det skapas bostäder i kommunen då 
arbetsmarknadsregionen kommer att öka markant genom kortare restider. 
 
De senaste åren ses en tydlig ökning av fastighetspriset för småhus i stort sett hela kommunen och 
priset för fritidshus har ökat än mera. Ökningen av kvadratmeterpriserna har också gett större 
möjligheter för privatfinansiering av nyproduktion och renoveringar i kommunen.  
 

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

Utbildning och kompetensförsörjning 
 
Arbetet med att kombinera svenska för invandrare med andra utbildningar inom kommunal 
vuxenutbildning fortsätter att vara ett prioriterat område för Lärcentrum.  
  
Antal SFI elever har varit ca 40st under 2021. 
Det har också varit en ganska stor andel individer som läser upp kurser för behörighet till fortsatta 
studier, gymnasieexamen/slutbetyg och för kompetensutveckling för andra yrken.  
 
Gällande yrkesutbildningar så har ett stort antal genomgått utbildning inom vård- och 
omsorgsutbildningen och barnskötarutbildning vilket är en viktig åtgärd för att säkra 
kompetensförsörjningen inom kommunens verksamheter. Lärcentrum har även köpt enstaka platser 
för andra yrkesområden samt försökt starta upp utbildning för ersättare inom de gröna näringarna. 
 
Lärcentrum har nära samarbete med Tillväxt och Arbetsförmedlingen.  
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Vård och omsorg  
 
Arbetet med att genomföra äldreomsorgsstrategin har startat under 2021. En SÄBO avdelning har 
stängt och en flytt av korttidsboendet Gläntan har genomförts. Dessa åtgärder bidrog till att det 
förväntade underskottet för äldreomsorgen blev mindre. 
  
Försörjningsstöden i kommunen har även 2021 varit låga och den verksamheten har gjort ett överskott 
på en dryg miljon. Detta överskott beror mycket på det arbete som arbetsmarknadsenheten och 
tillhörande projekt genomför med att slussa ut människor i sysselsättning via till exempel Bruksam. 
 
Kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är besvärligt utifrån den brist på arbetskraft som råder 
i kommunen. Detta gör att man blir beroende av bemanningsföretag för att säkerställa verksamheterna 
vid semester och ledigheter vilket blir kostsamt. 
 

Finansiella risker  
   
Kommunen har en relativt liten lånevolym och använder sig vid upplåning i första hand av 
Kommuninvest. Då lånevolymen är liten så är kommunen inte lika känslig för svängningarna på 
marknaden. En risk som kan uppstå är att kommunen börjar realisera ännu ej genomförda 
investeringar från tidigare år samt påbörjar och avslutar verksamhetsårets budgeterade investeringar 
vilket kan innebära en högre upplåning som följd.  
 
Kommunen har idag inga placerade medel och de finansiella riskerna bedöms som låga. 
 

Pensionsförpliktelse  
 
I koncernen är det endast kommunen som har anställda och därmed 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. 
Blandmodellen innebär att pensioner intjänade före 1998 inte skuldförs i balansräkningen utan 
redovisas som en ansvarsförbindelse.  
 
Kommunens pensionsåtagande uppgår till 196 mkr per 211231. Förpliktelsen som redovisas som 
ansvarsförbindelse uppgår till 151 mkr. Återlånade medel, skillnad mellan förpliktelse och 
marknadsvärdet för förvaltade pensionsmedel, uppgår år 2021 till 159 mkr.  
 
Utifrån att kommunen bland annat står inför stora investeringar i välfärden de kommande åren behöver 
kommunen börja positionera sig vad gäller långsiktig finansiell planering. Under 2021 beslutades 
därför att försäkra bort 10 mkr inkl. löneskatt av befintlig ansvarsförbindelse. Redan år 2023 kommer 
kommunen börja se effekter av denna åtgärd i form av lägre premiekostnader. Senast kommunen 
gjorde en så kallad inlösen av pensioner var år 2013 motsvarande 5 mkr inkl. löneskatt.  
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Pensionsförpliktelse 
1.Total pensionsförpliktelse 

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

balansräkningen) 

2021 
16 370 

151 138 

2020 
14 740 

162 302 

2. Pensionsförpliktelse som tryggats i   
pensionsförsäkring  

28 285 23 900  

3. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0 0 
 

4. Summa pensionsförpliktelse (inklusive försäkring) 
 

195 793 200 942 

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

2021 
36 131 

802 

2020 
32 052 

526 
   
6. Totalt kapital, pensionsstiftelse 0 0 

 
7. Finansiella placeringar (egna förv pensionsmedel) 
 

0 0 

8. Summa förvaltade pensionsmedel 36 933 32 052 
 
Finansiering 
 
9. Återlånade medel 
10. Konsolideringsgrad 

2021 
158 860 

19% 

2020 
168 890 

16% 
 
 
 

Händelser av väsentlig betydelse 
Händelser under räkenskapsåret 2021  
 

• Även 2021 har starkt präglats av spridningen av Coronaviruset. Corona har påverkat samtliga 
verksamheter i någon utsträckning med ökad frånvaro, oro och planering och förberedelse. 
Pandemin har i många verksamheter medfört ökade kostnader, något som staten till stor del 
kompenserat för.  
 

• Genomförandet av strategin för äldreomsorgen har påbörjats med stängning av en avdelning 
för särskilt boende och flytt av korttidsboendet Gläntan som bidragit till att minska det 
prognostiserade underskottet för äldreomsorgen.  
 

• Två förskolor, Lillberget och Skogsgläntan, har avyttrats till privata fastighetsaktörer som ska 
göra lägenheter där vilket är positivt då vi har bostadsbrist i Robertsfors tätort vilket i sin tur 
försvårar kompetensförsörjningen. 
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• Genomförandeavtal och medfinansieringsavtal har skrivits med Trafikverket för etableringen 
av Norrbotniabanan genom kommunen. Bygget beräknas starta 2024 och kommer få stora 
effekter på kommunen de kommande 5–8 åren. 
 

• Ett inriktningsbeslut för hur samhällsutvecklingen i samband med Norrbotniabanan ska 
genomföras har beslutats av Kommunfullmäktige. Detta kommer att rendera stort ekonomiskt 
åtagande för kommunen trots att vissa statsmedel finns att söka. 
 

• Ny ekonomichef har rekryterats och ett nytt ekonomisystem och beslutsstödsystem har 
upphandlats för att implementeras under 2022. Detta kommer ge möjligheter till bättre styrning 
och uppföljning av ekonomi och verksamhet.  
 

• Planeringen av ny återvinningscentral för kommunen har inletts vilket kommer att belasta 
investeringsbudgeten. 
 

• Ombyggnation av E4 mellan Lillåbron och Bygdeå till mötesfri väg. Detta har medfört 
kostnader och merarbete för kommunen då bredband och vattenledningar har grävts av. 
 

• Kommunen har påbörjat att ställa om fordonsflottan genom att investera i 8 st ladd stolpar samt 
gått ut med upphandling av El-bilar till lokalvården.  
 

• Digitala körjournaler har upphandlats och ska implementeras 2022. Detta för att uppfylla 
Skatteverkets krav samt för att kunna upprätta en koldioxidbudget och för att kunna analysera 
om samtliga kommunala fordon behövs. 
 
 

Händelser efter balansdagen  
 

• Rysslands invasion av Ukraina kommer att få påverkan på kommunen. Priset på till exempel 
matvaror och bränsle kommer att påverka ekonomin och en stigande inflation kan komma att 
påverka lönerevisionen.  Även om staten via Migrationsverket kommer att stå för kostnaderna 
för de ukrainare som tvingats fly från sina hem och landar i Sverige och Robertsfors, så 
kommer detta att innebära ett ökat tryck på våra verksamheter.  Robertsfors kommun ska 
solidariskt ställa upp och ge den hjälp i form av stöd, skola, aktiviteter med mera som vi kan i 
denna stora humanitära kris. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala 
verksamheten  
 

Plan och budget 
  
Det treåriga plan och budget dokumentet som beslutas av Fullmäktige bygger på kommunens vision, 
kommunens översiktsplan och är en utveckling av tidigare styr- och planeringsdokument som antagits 
av kommunfullmäktige för Robertsfors kommun.  
  
Vid sidan av kommunens plan och budgetdokument beslutar även kommunfullmäktige om reglementen 
för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunfullmäktige har även antagit Reglemente för 
internkontroll. De utgör tillsammans med plan och budget ett viktigt underlag för den samlade 
styrningen, ledningen och uppföljningen av Robertsfors kommuns hela uppdrag och ansvar.  
 
Plan och budgetdokumntet 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 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.  
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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. 
 

Styrmodell 
 
Robertsfors kommuns vision och värdegrund skall bära kommunens samlade arbete med att nå målen. 
I enlighet med kommunallagen ska kommunfullmäktige årligen ange mål och medel för kommunens 
verksamhet. Kommunen ska säkra en god ekonomisk hushållning. I Robertsfors kommun fastställer 
kommunfullmäktige effektmål för kommunens utveckling samt ekonomiska ramarna för 
kommunstyrelsen och nämnder. Kommunfullmäktige fastställer även beräknade intäkter i form av 
skattesats och beräknade statsbidrag kopplat till bland annat antagande om antal invånare de kommande 
åren. Kommunfullmäktige fastställer skattesats, överskottsmål och soliditetsmål vilket utgör det 
ekonomiska ramverket för nämnder och verksamheter. Ramverket ger förutsättningar för kommunens 
investeringar. Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar att balansera dessa mål i sitt arbete med 
verksamhetsmål/verksamhetsplan, detaljbudget, uppsikt, internkontroll och återrapport.  
 
Reglementet fastställs av kommunfullmäktige för nämnd/styrelse (se separata reglementen 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 rättighet- eller skyldighetslagstiftning gentemot individ, grupp eller område. 
Nämndens/styrelsens ansvar utifrån reglementet vidareförs sedan till förvaltning och verksamhet genom 
delegation och verkställighet. Det gör att kommunfullmäktige i sin tur inte behöver målsätta varje lag 
för att styra verksamheten. Verksamheten följs upp genom intern kontroll och rapporteringar såsom 
delgivningar och huvudmannarapporter men även genom rapportering av måluppfyllelse. Då 
jämställdhetsarbetet är bärande för kommunen ska återrapportering av mål och verksamhet i möjligaste 
mån redovisa resultat och resurser kopplat till kön.  
 
Mål och verksamhetsplan ska kopplas till resurser. Vid konflikt mellan mål och de ekonomiska 
resurserna är de ekonomiska resurserna överordnade målen, detta för att kommunen har ett ansvar att 
inte överföra kostnader till efterföljande generationers invånare och välfärdsutrymme. Vid eventuellt 
underskott ett år ska kommunen återställa underskottet inom följande tre år. 
   
Detta utgör gemensamt en förutsättning för ett tillitsbaserat och decentraliserat arbetssätt i verksamheter 
med flera olika, både politiska och administrativa, beslutsnivåer. Styrningen sker i praktiken genom 
löpande öppen dialog och samspel mellan flera parter. Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, 
kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt 
verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa 
förmåga, integritet och hjälpvillighet. 
 
Kommunens samlade styrning ska präglas av helhetstänkande, dvs. helhetens bästa överordnat de olika 
verksamheternas enskilda och enstaka behov. Koncernnytta ska gälla vid alla beslut så att aktiviteter i 
enskilda verksamheter hanteras så att det skapar bästa möjliga värde för helheten.  
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Uppföljning 
 
Omvärlden förändras löpande och kommunens utveckling är starkt beroende av förändringar inom 
staten, arbetsmarknaden lokalt, demografi, pandemier typ Covid 19 och utrikespolitik med migration 
och andra befolkningspåverkande faktorer. Den årliga omvärldsanalysen med blicken på efterföljande 
tre år, måste främst inrikta sig på om kända faktorer påverkar fullmäktiges effektmål, budget såväl 
utgifter som intäkter samt kommunens strategier för att nå dessa. I analysen skall även gemensamma 
nämnders perspektiv och underlag lyftas fram. Underlaget ligger sedan till grund för budget och 
målberedning inför kommunfullmäktiges beslut i juni varje år. 

 
Uppföljning och analysen måste därefter fortgå och kommuniceras till kommunfullmäktige och 
kommunstyrelse inom ram för ekonomirapport 1, delårsrapport, årsredovisning men även i form av olika 
huvudmannarapporter och kvartalsrapporter 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 och uppdrag till förvaltningen 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.   

 
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. 
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Uppföljning av effektmålen görs i delårsrapport och årsbokslut. 

Robertsfors kommuns vision är: 

Hållbar utveckling för 7500 invånare i Sveriges bästa kommun. 

Robertsfors kommuns värdegrund är:  

Den nära kommunen med öppenhet mellan människor, idéer och platser. 

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 Jämförelse
värde 

Källa Agenda 
2030 ? 

Värde 2024 Värde 2021 

 

Företagsklimat enl. Svenskt Näringslivs enkätdel, 
ranking 

 
99 (2019) 

 
Kolada 
(Svenskt 
Näringsliv) 

 
Nej 

 
Plats 100 eller 
bättre 

82 

 

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 5,7 /1000 inv 

Inpendlingsomfattning i kommunen 16 % totalt 
(2019) 

18 % män 

13 % Kvinnor 

Kolada (SCB) Nej 15 % 17% (2020) 

Anmälda misshandelsbrott mot kvinna, inomhus i 
nära relation med offret i kommunen, antal/100 000 
inv 

104/100k 
(2019) 

Kolada (BRÅ) Nej Mindre än 
100/100k 

(Notera, mått 
varierar snabbt vid 
enstaka 
ökning/minskning
) 

119/100k 

(2020) 

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 inv 667/100k 
(2019) 

Kolada (BRÅ) Ja Mindre än 
800/100k 

(Notera, mått 
varierar snabbt vid 
enstaka 
ökning/minskning
) 

889/100k 

(2020) 
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Måluppfyllelse 

Att genomföra 50 företagsbesök och följa upp dessa i månadsrapport för utskott Tillväxt. 
 
Antalet företagsbesök uppgår inte till 50 under verksamhetsåret p g a Covid 19 

Att vara projektägare för NIS 6.0 och arbeta utifrån projektets mål 
 
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.  
 
Robertsfors kommun har följt medborgarlöftet och genomfört de aktiviteter som tillskrivs 
kommunen.  

Att sektorerna Tillväxt, Social och Barn- och utbildning fortsätter fokusera resurser och 
arbetsformer för att skapa tydliga vägar och stöd för invånare till egen försörjning 
 
Tydliga vägar är skapade via arbetet i bland 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 
 
En tjänst som digitaliseringsstrateg inrättas vid IT-kontoret för att stödja 
sektorernas/verksamheternas arbete. En Digitaliserings strategi är framtagen och beslutad av 
Fullmäktige. 

Att samtliga sektorer skapar utrymme för minst 10 praktikplatser/år för deltagare från 
Samordningsteamet, samt handledare. 
 
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 kvartalsrapporten. 
 
Målet följs upp i kvartalsrapporten. Alla sektorer arbetar intensivt med att få ner sjuktalen, men 
pandemin har gjort det svårt. Arbetet med att minska sjuktalen har gjorts via kommunens 
arbetsmiljöstrateg. 
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God folkhälsa och utbildning, aktiv och i rörelse  

Mått Jämförelsevärde Källa Agenda 
2030 ? 

Värde 2024 Värde 2021 

 

Invånare med fetma, andel (%) 22% totalt (2020) 

26 % kvinnor 

18 % män 

Kolada ( 
Folkhälsomyndigheten 
m.fl.) 

Ja 20% max per 
kön 

23% 

Kvinnor 27% 

Män 19% 

Fallskador bland personer 65+, 
3-årsm, antal/100 000 inv 

3928/100k totalt 
(2019) 

4594/100k kvinnor 

3244/100k män 

Kolada (Patientregistret) Ja Mindre än 
3400/100k 
totalt 

4308/100k 

(2020) 

5238/100 
Kvinnor 

3365/100k 
Män 

Gymnasieelever med examen 
inom 4 år, hemkommun, andel 
(%) 

70,6% totalt (2020) 

82,4% kvinnor 

58,8% män 

Kolada (SCB) Ja Mer än 75% 
totalt 

71,4 

73,1% 
Kvinnor 

70,6% Män 

Deltagartillfällen i 
idrottsföreningar, antal/inv 7-20 
år 

24,2 / invånare totalt 
(2019) 

27,2 / invånare kvinnor 

21,4 / invånare män 

Kolada 
(Riksidrottsförbundet) 

Nej Lika mycket 
mellan könen 

24,8 (2020) 

28,9/inv 
kvinnor 

21,1/inv män 

 

Måluppfyllelse 

Att Folkhälsoprogrammets åtaganden aktualiseras av respektive berört utskott och sektor.  
 
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. 
 
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. 
För att motverka och förebygga fallskador har vår målsättning varit att erbjuda äldre i våra tre 
tätorter rörelseträning en gång i veckan. Rörelseträningen utgår från en evidensbaserad metod.  
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Detta har dock inte kunnat genomföras på grund av rådande pandemi. Privata initiativ har dock 
tagits och rörelseträning erbjuds till viss del därigenom.  

Att grundskolan aktualiserar sin strategi baserat på erfarenheterna från Bästa skola, 
utskottets och kommunstyrelsens slutsatser från huvudmannarapport samt professionens 
kunskap och erfarenhet. 
 
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. 
 
Strategiskt möte har hållits med RF-SISU Västerbotten kring detta. Idrottens utvecklingsråd och 
Folkhälsoråd är två andra samverkansforum där RF-SISU sitter med. Rörelserikedom är ett av de 
bärande teman i det av Fullmäktige beslutade inriktningsförslaget för samhällsutveckling runt 
Norrbotniabanans etablering i kommunen. 

 

Hållbar samhällsutveckling med ett gott näringslivsklimat  

Mått Jämförelsevärde Källa Agenda 
2030 ? 

Värde 2024 Värde 2021 

 

Årets resultat av skatteintäkter och 
generella statsbidrag 

  Ådata Nej  Minst 2% 4,2 % 

Kommunens soliditet   Ådata Nej Minst 60% 56% 

Kommunens investeringsram motsvaras 
av avskrivningskostnaderna. 

  Ådata Nej  0 i skillnad mellan 
investeringsram och 
avskrivningskostnaderna 

Underskott 

3 182 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 2021 

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

  Ådata Nej Mindre än 4 % 6 %  

Demografisk försörjningskvot 0,91 totalt (2018) 

0,95 kvinnor 

0,88 män 

Kolada (SCB) Ja Max 0,9 0,97 (2021) 

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

74 % (2019) Kolada (Post- 
och 
telestyrelsen) 

Ja  Minst 70% 75% (2020) 
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Insamlat mat- och restavfall, kg/person 183 kg/pers 
(2019) 

Kolada (Avfall 
Sverige) 

Ja Mer än 200 kg/person 162 kg/pers 
(2020) 

 

Måluppfyllelse 

Jobba aktivt för att minska identifierade överkostnader i verksamheterna 
 
Arbetet pågår konstant med att öka kostnadsmedvetenheten ute i verksamheterna. 
Äldreomsorgsstrategin har börjat ge resultat för socialas budget. 

Brett implementera digitala lösningar med tillhörande arbetsformer som visat på 
verksamhetseffektivitet och kvalitet. 
 
En tjänst som digitaliseringsstrateg har inrättas för att stödja detta arbete. Beräknas vara tillsatt under 
våren 2022. En digitaliseringsstrategi är beslutad av Fullmäktige. 
 
Nå en inflyttning om minst 100 personer sker genom inom regional, nationell och 
internationellt inflöde. 
 
Pågår, kommer med stor sannolikhet inte att nås. Idag saknas hus, lägenheter mm för att den 
inflyttningen ska vara möjlig. En ökning med 38 personer har skett under 2021. 
 
Genomföra redan beslutade bredbandsprojekt i enlighet med fattade beslut och 
prioriteringar. 
 
IT-kontoret arbetar enligt fattade beslut och prioriteringar och har genomfört de projekt som varit 
planerade 
Att införa tvåkärlslösning för separat insamling av matavfall i kommunen i samarbete med 
kommunerna i Umeåregionen. 
 
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. 
 
Pågår dagligen. 
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Samexistens med och respekt för natur och kultur 

Mått Jämförelsevärde Källa Agenda 
2030 ? 

Värde 
2024 

Värde 
2021 

 

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

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

Nej Minst 8 7,1 (2019) 

Nöjd Region-Index – Bostäder 50 på index totalt (2019) 

53 på index kvinnor 

47 på index män 

Kolada (SCB) Nej Mer än 
50 

54 

(2020) 

53 
kvinnor 

55 män  

 
Måluppfyllelse 

Tillskapande av lägenheter i Bygdeå samt fortsätta arbetet med tillskapande av fler 
tillgängliga villatomter i kommunen för att nå målet i Bostadsförsörjningsstrategi. 
 
Arbetet med detaljplaner pågår på flera ställen i kommunen, främst vid havet. I Bygdeå har 
detaljplan fastställts för möjlighet att bygga flerfamiljsbostäder. Markupplåtelseavtal har skrivits 
med aktör för byggande av lägenheter i Bygdeå. Flera av de gamla s.k. 1 kr tomterna är tecknade av 
intressenter och ett antal bygglov har sökts. 

 
I samarbete och utifrån KF:s beslut se över möjlighet med klimatbudget. 
 
Digitala körjournaler har upphandlats vilket nu möjliggör att införa koldioxidbudget för 
kommunens fordon. 

Ta fram en Besöksnäringsstrategi för kommunen.  
 
Pågår, ej klart.  

Lokalt implementera Landsbygdsutvecklingsstrategi i Umeåregionen. 
 
Klart kvartal 4 2020. Även en Leaderstrategi för Umeåregionen är framtagen och inlämnad till 
Jordbruksverket för bedömning. 

 
Delta aktivt i Norrbotniabane planeringen och ta fram underlag för inriktningsbeslut 
gällande resecentrum och tillhörande område. 
 
Inriktningsbeslut fattat av Fullmäktige. Genomförandeavtal och medfinansieringsavtal är skrivna 
med Trafikverket. Möten med Trafikverket har ägt rum under året och fortsätter under 2022.  
NOD-projektet som är ett samarbete med Umeå och Skellefteå har påbörjats och en processledare 
för att driva arbetet med Norrbotniabanan har rekryterats. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning  
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. 
 
Idag har kommunen endast övergripande finansiella mål. Ett arbete är påbörjat att ta fram finansiella 
mål på verksamhetsnivå. Detta ska vara klart under 2022.  

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

Årets resultat av skatteintäkter och generella statsbidrag  Minst 2% 4,2% 

Kommunens soliditet Minst 60% 56% 

Kommunens investeringsram motsvaras av 
avskrivningskostnaderna. 

 0 i skillnad mellan 
investeringsram och 
avskrivningskostnaderna 

Nej Underskott 

3 182 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 % Inte aktuellt under 
2021 

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

Mindre än 4 % 6%  

 
 
Robertsfors kommun har haft en positiv utveckling av skatteintäkter inkl. generella statsbidrag vilket 
stärker kommunens finansiella ställning. Samtidigt jobbar hela koncernen med att optimera 
kostnadsutvecklingen då koncernen står inför stora investeringar i välfärden kommande år.  
 
Soliditeten både för koncernen och kommunen har ökat jämfört med föregående år och ligger 
procentuellt i paritet med tidigare år. I nominella siffror har både koncernen och kommunen en positiv 
utveckling.  
 
 
Tabell: Förändring av eget kapital 2017–2021 (tkr) (koncernen)  

 2017 2018 2019 2020 2021 
Eget kapital 203 160 203 325 202 655 235 287 256 356 
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Tabell: Förändring av eget kapital 2017–2021 (tkr) (kommunen)  
 2017 2018 2019 2020 2021 
Eget kapital 197 423 197 846 197 334 227 493 247 843 

 
 
Kommunens investeringsram motsvarar inte avskrivningskostnaderna och här har kommunen 
utmaningar då investeringsbehovet är större än budgeterad ram. År 2021 gör kommunen ett underskott 
om ca 3 mkr jämfört med budget för avskrivningar om 20 mkr. En mer omfattande analys går det att 
läsa om under rubriken Investeringar. 
 
Nettokostnaderna överstiger målet om högst 4% och detta beror till stor del på strategiska 
investeringar under året som systeminköp, inlösen av pensioner mm.   
 
Sammanfattningsvis krävs en fortsatt stram ekonomisk hushållning av skattemedel och en strävan att 
använda dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Kommunfullmäktiges överskottsmål 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.  
 

Resultat och ekonomisk ställning 
 
Budget för den kommunala koncernen upprättas inte.   
 

  Budget 
2021 

Prognos 
EK 1 

Prognos 
Delår 

Utfall  
21-08-31 

Utfall  
21-12-31 Budgetavvikelse 

Verksamhet nettokostnad -428 574 -436 533 -441 139 -276 989 -444 542 -15 968 
Avskrivningar -20 000 -20 000 -20 000 -13 053 -19 521 479 
Verksamhetens nettokostnader -448 574 -456 533 -461 139 -290 042 -464 063 -15 489 
Skatt, utjämning & generella stb 459 769 477 383 478 161 319 217 484 838 25 069 
Finansnetto -2 000 -500 -500 24 -756 1 244 
Extraordinära poster 0 0 0 0 331 331 
Årets Överskott 9 195 20 350 16 522 29 199 20 350 11 155 

 
Kommunens resultat ska motsvara kommunfullmäktiges budgeterade mål på ett överskott med 2 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Årets resultat motsvarar 4,20%.  
 
Budgeterat överskottsmål för 2021 uppgick till ett positivt resultat om 9 195 tkr. Överskottsmålet har 
uppfyllts och uppgår till 20 350 tkr. Detta är 11 155 tkr bättre än budget. I allt väsentligt beror det på 
ett högre skatteunderlag än budgeterat inkl. statsbidrag som regeringen beslutat att ge kommunerna 
under året, med anledning av pandemi och förstärkning av välfärden. Här avses skolmiljarden, 
ersättning sjuklönekostnader och god vård.   
 
I ekonomirapport 1 prognostiserades ett underskott om 7 959 tkr för verksamhet nettokostnad. De 
största avvikelserna prognostiserades inom förskola, särskola, insatser för barn och familj samt HSL.  
 
I delårsbokslutet prognostiserades ett underskott om 12 565 tkr för verksamhet nettokostnad. De 
största avvikelserna prognostiserades inom grundskola, särskola, insatser äldreomsorg.  
Årets avvikelse mot budget för verksamhet nettokostnad uppgår till 15 968 tkr. En del av avvikelsen 
förklaras av underskott inom förskola, särskola samt fastighet/park. Systeminköp och inlösen av 
pensioner som skett i slutet av 2021 bidrar också till ökade kostnader.  
 
En analys över årets avvikelser går att läsa om under avsnittet Driftredovisning.  
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Trots stora utmaningar framöver bedöms Robertsfors kommuns ekonomiska ställning som god inför 
kommande år. Prognoser från SKR visar att kommunerna står inför tuffare tider och utifrån det har ett 
arbete påbörjats under 2021 med att se över långsiktig ekonomisk samt finansiell planering. Till exempel 
har kommunen minskat ansvarsförbindelsen avseende pensionsskuld genom att göra en inlösen om 8 
mkr exkl. löneskatt. Detta kommer underlätta framtida prioriteringar och satsningar på välfärden. Det 
kommer även vara fortsatt viktigt att effektivisera kommunens verksamheter för att nå en budget i 
balans.  

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

Kommunallagens balanskrav 
 
Överstiger kostnaderna intäkterna för ett visst räkenskapsår 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. 
 

Balanskravsresultat 
Tkr 

2021 2020 

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 

20 350 
-840 

0 
0 
0 

 
0 

19 510 
0 
0 

19 510 
 

23 899 
-1 194 

0 
0 
0 
 

0 
22 705 

0 
0 

22 705 
 

 
Redovisning av ackumulerade negativa resultat 

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

2021 
0 
 

0 
 

0 

2020 
-596 

 
596 

 
0 
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Väsentliga personalförhållanden  
Sjukfrånvaro (exkl. sjukersättning)  
 
Sjukfrånvaron uppfyller inte kommunens mål men har gått ner på totalen i jämförelse med 2020. Detta 
till trots att pandemin fortsatt under året och eskalerat under sista kvartalet för 2021. Det första tertialet 
för 2021 hade den lägsta sjukfrånvaron (6,8%) på 4 år men bara december hade en total sjukfrånvaro 
på 9,35 % som fick konsekvensen att årstotalen ökande med nästan en (1) hel procentenhet.  

  

 

Anställda  
 
Antalet anställda ligger stadigt med enstaka avvikelser över året.  

 

 

Genomsnittsålder 
 
Kommunens anställda (exkl. intermittenta anställningar) har en genomsnittsålder av 45,5 år.    
Kvinnor (exkl. intermittenta anställningar) har en genomsnittsålder av 46,4 år  
Män (exkl. intermittenta anställningar) har en genomsnittsålder av 42,3 år. 
Det är ingen förändring mot fg år.  
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Sysselsättningsgrad 
 
Antalet heltidsanställda ökar mot föregående år vilket är glädjande. Avtalsrörelsen hösten 2020 
genererade ett fortsatt kollektivavtal för kommunals avtalsområden för ett partsgemensamt arbete med 
Heltidsresan och att sätta heltid som norm. De lokala parterna har under 2021 tillsammans gjort ett 
omtag i arbetet som kommer fortsätta under avtalstiden.  

  

Samlad analys  
 
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. Det i sig har inte varit ett enkelt i uppdrag och när vi nu ser 
att pandemin börjar gå mot en ny mindre akut fas så står vi med många konsekvenser.   

 Vi ser en minskad sjukfrånvaro. Det är dock svårt att dra några långsiktiga slutsatser för sjukfrånvaro 
iom att läget är vad det är. Vi vet att våra medarbetare under 2 års tid har gått med en hög anspänning 
och när vi nu går mot ett nytt normalt kan vi anta att det kommer att få ett efterspel. Vi sitter bla med 
en utbildningsskuld då vi inte haft möjlighet att bedriva utbildningsinsatser som planerat samt att vi 
ser att stressdiagnoser är den enskilt största sjukfrånvaro-orsaken vid långtidssjukskrivning.  

 Bemanningsläget är svårt. Vi har en låg nästintill obefintlig arbetslöshet inom kommunen som ger 
effekt vid rekrytering. Vi hade en sommar där vi inte klarade av att lösa semesterplaneringen på ett 
fullgott sätt i alla verksamheter. Även vintersemestern var svår att lösa och medarbetare har blivit 
nekad att ta ut semester under jul och nyår. Chefer har försökt lösa ledigheter i mesta möjliga mån 
men vi ser att det har varit ett tufft bemanningsläge i perioder. Vi ser inte att detta kommer att lösa sig 
inför kommande år då konkurrensen om arbetskraft är hög och det defakto inte finns tillräckligt många 
arbetssökande på den västerbottniska arbetsmarknaden för att täcka behoven. Kommunen deltar i flera 
och olika nätverk där vi jobbar med kompetensförsörjningsfrågan men med det geografiska 
utvecklingsläget ser arbetsgivaren ett behov av incitament för arbetslösa att förflytta sig dit arbeten 
finns. Vi ser en marknad där lönelägen anpassas efter en konkurrensaspekt och på sikt är det inte 
hållbart för någon arbetsgivare. När det gäller vissa befattningar har vi svårt att konkurrera redan som 
det är.  

I arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare fortsätter vi med att utveckla det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och arbetet med hälsoinspiratörer. Under året har vi trots begränsningar i möten fått 
till en nätverksträff med alla hälsoinspiratörer och det arbetet fortsätter in i 2022.  
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Förväntad utveckling  
Detta vet vi om framtiden 
 
Ukrainakrisen kommer att kräva att kommunen ställer upp med all den hjälp och stöd man kan till de 
som tvingas fly sina hem. Detta kommer att innebära ett ökat tryck på verksamheterna men är något 
kommunen måste göra. 

Konjunkturen för landets kommuner spås dala de kommande åren vilket gör att Robertsfors måste 
effektivisera sina verksamheter och kostnadssida för att få råd med kommande investeringar 

Underhållsskulden i de kommunala fastigheterna och infrastrukturen är stor och takten i att genomföra 
beslutade investeringar de senaste åren är låg mycket beroende på pandemins effekter. Kommunens 
arbete med att prioritera investeringar samt att genomföra beslutade investeringar måste förbättras. 

Norrbotniabanans etablering och arbetet med inriktningsbeslutet för samhällsutveckling kommer även 
det att innebära stora arbetsinsatser för kommunens samtliga verksamheter. Därför är det viktigt att 
man under den kommande mandatperioden verkligen prioriterar detta arbete och inte lägger på 
förvaltningen ytterligare sidouppgifter. 

Skellefteå Krafts avveckling av vattenkraften i Rickleån kommer att öka kommunens åtagande 
gällande att bevara de broförbindelser som Skellefteå Kraft avser lämna kvar efter utrivningen. 

 
Förväntningar på framtiden 
 
Etableringen av Norrbotniabanan kommer att göra kommunen mera intressanta för investerare. Här 
måste kommunen arbeta aktivt för att prioriterade investeringar blir gjorda i till exempel bostäder, 
verksamhetslokaler, fritidsanläggningar. 

Befolkningen spås öka vilket även gör att kommunens intäkter blir högre men kommer även att 
innebära att investeringar och utbyggnaden av välfärden måste öka. 
 

Osäkerheter om framtiden 
 
Osäkerheter kring Ukrainakrisens långsiktiga konsekvenser avseende flyktingmottagande, mat och 
drivmedelspriser samt inflationstakt. 

Energiförsörjningen kommer ha stor betydelse för hur Robertsfors kan attrahera investerare att 
etablera sig i kommunen. 

Kompetensförsörjningen kommer att bli ett av de viktigaste arbetsområdena i framtiden. I Norra 
Sverige spås en arbetskraftbrist motsvarande 100 000 människor uppstå de närmaste åren och 
Robertsfors befinner sig mitt i den regionen. Som kommun måste vi därför fortsätta arbete med att bli 
en attraktiv arbetsgivare samt via Lärcentrum och andra utbildningsinsatser fortsätta utbildningen av 
de kompetenser som krävs. 
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Även bostadsbristen är en hämsko för kompetensförsörjningen. Varken kommunen eller ROBO har 
resurser nog för att hantera denna fråga själva utan här måste kommunen få externa aktörer att etablera 
sig i kommunen. 
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 4.0 Resultaträkning och kassaflödesanalys               
  

 

RESULTATRÄKNING 
Tkr 
 Not Koncernen Kommunen 

   
2021 

 
2020 

Budget-
avvikelse 

 
2021 

 
2021 

 
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 

 
127 019 

0 
-568 226 

0 
-22 040 
463 247 

 
325 053 
159 785 

21 591 
172 

-1 024 
20 739 

 
331 

21 070 

 
157 102 

0 
-570 434 

0 
-20 942 
434 274 

 
310 077 
150 789 

26 592 
207 

-425 
26 374 

 
0 

26 374 

 
32 481 

0 
-48 449 

0 
479 

-15 488 
 

6 522 
18 547 
9 580 

72 
1 173 

10 825 
 

331 
11 156 

 
111 578 

0 
-556 120 

0 
-19 521 

-464 063 
 

325 053 
159 785 

20 775 
172 

-927 
20 020 

 
331 

20 351 

 
113 175 

0 
-531 262 

0 
-18 846 

-436 933 
 

310 077 
150 789 

23 933 
207 

-240 
23 899 

 
0 

23 899 

KASSAFLÖDESANALYS 
Tkr 
 Not Koncernen                      Kommunen 
   

2021 
 

2020 
  

2021 
 

2020 
 
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 
4 

 
13 
12 
18 

 
 
 

22 

 
 

21 070 
22 040 

 
1 

-1 365 
12 662 
54 407 

 
 

-24 634 
5 569 

0 
-4 242 

-23 307 
 
 

10 000 
-13 980 

-919 
-617 

-5 516 
 

25 584 
64 059 
89 643 

 
 

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 

 
 
 

 
 

20 351 
19 521 

 
-2 966 
-1 399 
17 863 
53 369 

 
 

-23 182 
1 269 

0 
-564 

-22 477 
 
 

0 
0 

-1 581 
0 

-1 581 
 

29 311 
52 187 
81 498 

 
 

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 
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5.0. Balansräkning   
 

BALANSRÄKNING 
Tkr 
  
       
  Koncernen Kommunen 
 Not 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31 
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 

 
 

22 
 
 
 
 

 
 
 

999 
 

342 171 
26 609 
6 355 

0 
376 134 

 
3 048 

42 767 
0 

89 635 
135 458 
511 592 

 
 
 

256 356 
21 069 

 
 

16 370 
0 

16 370 
 

126 418 
112 448 
238 866 

 
511 592 

 
 

7 795 
 
 

151 138 
56 736 

 
0 

2 070 
1 175 

 
 
 

1 202 
 

338 819 
27 775 
7 644 

0 
375 440 

 
1 684 

42 768 
0 

64 059 
108 511 
483 951 

 
 
 

235 287 
26 374 

 
 

14 740 
0 

14 740 
 

136 678 
103 506 
240 184 

 
483 951 

 
 

7 795 
 
 

165 302 
56 822 

 
0 
0 

1 175 

 
 
 

999 
 

282 670 
26 609 
5 729 

0 
316 007 

 
2 989 

42 008 
0 

81 498 
126 495 
442 502 

 
 
 

247 843 
20 350 

 
 

16 370 
0 

16 370 
    
69 682 

108 607 
178 289 

 
442 502 

 
 
 
 
 

151 138 
56 736 

 
0 

2 070 
1 175 

 
 
 

1 202 
 

278 200 
27 775 
6 401 

0 
313 578 

 
1 591 

39 042 
0 

52 187 
92 820 

406 398 
 
 
 

227 493 
23 899 

 
 

14 740 
0 

14 740 
    
75 962 
94 464 

170 426 
 

406 398 
 
 
 
 
 

162 302 
56 822 

 
0 
0 

1 175 
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6.0 Tilläggsupplysningar – Noter   
 
Not 1 Verksamhetens intäkter Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Försäljningsintäkter 8 312 7 970 8 312 7 970 
Taxor och avgifter 39 847 37 398 44 233 41 569 
Hyror och arrenden 24 956 27 371 11 808 12 815 
Bidrag 45 407 49 122 45 407 49 122 
Övriga intäkter 8 497 35 241 1 819 1 699 
Summa 127 019 157 102 111 578 113 175 

     

Not 2 Verksamhetens kostnader Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Löner och sociala avgifter -343 775 -334 756 -343 775 -334 756 
Pensionskostnader -33 124 -27 983 -33 124 -27 983 
Bränsle, energi och vatten -17 615 -14 026 -14 042 -10 634 
Köp av huvudverksamhet -64 283 -62 421 -64 283 -62 421 
Lokal- och markhyror -2 268 -2 684 -2 268 -2 684 
Övriga tjänster/entreprenader -22 561 -55 194 -13 498 -20 105 
Lämnade bidrag -18 289 -18 292 -18 289 -18 292 
Transporter -12 083 -10 701 -12 083 -10 701 
Telekom/avgifter/ -6 495 0 -6 495 -6 648 
Övriga kostnader -47 733 -44 377 -48 263 -37 038 
Summa -568 226 -570 434 -556 120 -531 262 

     
Not 3 Jämförelsestörande poster Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
  0 0 0 0 
Summa 0 0 0 0 

     

Not 4 Avskrivningar Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Byggnader och tekniska anläggningar -15 138 -13 995 -13 236 -11 945 
Maskiner och inventarier -6 285 -6 900 -6 285 -6 900 
Nedskrivning av kvarkenvinden -617 0 0 0 
Nedskrivning av bostadslånepost 0 -47 0 0 
Summa -22 040 -20 942 -19 521 -18 845 

För uppgift om avskrivningstider se avsnittet redovisningsprinciper     
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Not 5 Skatteintäkter Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Preliminär kommunalskatt 316 212 316 558 316 212 316 558 
Preliminär slutavräkning innevarande år 7 726 -4 829 7 726 -4 829 
Slutavräkningsdifferens föregående år 1 115 -1 652 1 115 -1 652 
Summa 325 053 310 077 325 053 310 077 

     
Not 6 Generella statsbidrag och Koncernen   Kommunen 
utjämningsbidrag 2021 2020 2021 2020 
Inkomstutjämningsbidrag 92 436 90 146 92 436 90 146 
Strukturbidrag 2 582 2 580 2 582 2 580 
Kostnadsutjämningsbidrag 28 516 27 232 28 516 27 232 
Bidrag till LSS-utjämning -7 016 -6 284 -7 016 -6 284 
Regleringsbidrag 20 095 6 914 20 095 6 914 
Fastighetsavgift 19 058 15 838 19 058 15 838 
Generella bidrag från staten 4 113 14 363 4 113 14 363 
Summa 159 785 150 789 159 785 150 789 

     

Not 7 Finansiella intäkter Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Ränteintäkter på likvida medel 135 154 135 154 
Ränteintäkter på kundfordringar 10 26 10 26 
Övriga ränteintäkter 27 27 27 27 
Summa 172 207 172 207 

     
Not 8 Finansiella kostnader Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Värdereglering finansiella anläggningstillgång -672 0 -672 0 
Räntor på långfristiga lån -210 -345 -114 -167 
Ränteuppräkning på avsättning till pensioner -126 -43 -126 -43 
Räntekostnader på lev skulder o skattekontot -15 -37 -14 -31 
Summa -1024 -425 -927 -241 

     

Not 9 A Immateriella anläggningstillgångar  Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Anskaffningsvärde 6 920 8 035 6 920 8 035 
Ackumulerade avskrivningar -5 922 -6 833 -5 922 -6 833 
Bokfört värde 999 1 202 999 1 202 

Information i noten är inte så detaljerad som RKR ställt upp som krav för god redovisningssed i sin 
rekommendation nr 4 
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Not 9 B Mark, byggnader och tekniska Koncernen   Kommunen 
anläggningar 2021 2020 2021 2020 
Anskaffningsvärde 719 078 707 491 632 564 620 997 
Ackumulerade avskrivningar -378 355 -370 323 -349 893 -342 798 
Bokfört värde 340 723 337 168 282 670 278 199 
Tillkommer      
Mark 1 448 1 602 0 0 
Balanslånepost 0 47 0 0 
Summa 342 171 338 818 282 670 278 199 
Avskrivningstider  10-80 år 10-80 år 10-80 år 10-80 år 
Specifikation      
Markresrev 3 287 1 787 3 287 1 787 
Mark  1 448 1 602 0 0 
Verksamhetsfastigheter 221 434 226 391 163 381 167 421 
Fastigheter och anl, affärsmässig verksamhet  88 028 79 719 88 028 79 719 
Publika fastigheter 18 627 19 311 18 627 19 311 
Fastigheter för annan verksamhet 7 748 8 208 7 748 8 208 
Övriga fastigheter 1 599 1 752 1 599 1 752 
Balanslånepost 0 47 0 0 
Summa 342 171 338 818 282 670 278 199 
Avskrivningstider  10-80 år 10-80 år 10-80 år 10-80 år 
Komponentavskrivning tillämpas för samtliga tillgångar       

Information i noten är inte så detaljerad som RKR ställt upp som krav för god redovisningssed i sin 
rekommendation nr 4 

     

Not 10 Maskiner och inventarier Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Anskaffningsvärde 76653 77266 76653 77266 
Ackumulerade avskrivningar -50045 -49490 -50045 -49490 
Bokfört värde 26 609 27 776 26 609 27 776 
Avskrivningstider 3-10 år 3-10 år 3-10 år 3-10 år 
Linjär avskrivning tillämpas för maskiner och invent         

Information i noten är inte så detaljerad som RKR ställt upp som krav för god redovisningssed i sin 
rekommendation nr 4 
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Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Kommentusgruppen AB 2 2 2 2 
Inera 43 42 43 42 
Kommuninvest i Sverige ekonomisk förening 803 1 475 803 1 475 
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 1 162 1 779 0 0 
Långfristig fordran, kommuninvest 4 199 4 199 4 199 4 199 
Robertsforsdrift AB 25 25 25 25 
Summa 6 355 7 643 5 729 6 400    

Not 12 Lager HSL Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Va-material 1 579 1 339 1 520 1 246 
Lager HSL 1 468 343 1 468 343 
Exploaterade ej sålda tomter 1 1 1 1 
Summa 3 048 1 683 2 989 1 590 

     
Not 13 Fordringar Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Kundfordringar 4 618 9 911 3 892 5 436 
Fordringar hos staten mm 10 205 12 043 10 205 12 043 
Övriga fordringar 27 944 20 814 27 911 21 563 
Summa 42 767 42 768 42 008 39 042 

      
Not 14. Kassa och bank Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Handkassor 8 3 8 3 
Postgirot 0 0 0 0 
Banktillgodohavanden 89635 64 056 81490 52 184 
Summa 89 643 64 059 81 498 52 187 
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Not 15 Eget kapital Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Eget kapital vid årets ingång   235 287 202 655 227 493 197 334 
Årets resultat 21 069 26 374 20 350 23 900 
Eget kapital vid årets utgång 256 356 235 287 247 843 227 493 
       
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 2021 2020    
Den affärsmässiga bredbandsverksamheten      
har påverkat årets resultat och därmed det      
egna kapitalet på följande sätt:      
Verksamhetens intäkter 6 072 5 049    
Verksamhetens kostnader -4 368 -3 686    
Avskrivningar -1 340 -1 183    
Verksamhetens nettokostnad 364 180    
Finansiella intäkter 0 0    
Finansiella kostnader 0 0    
Resultat före extraordinära poster 364 180    
Extraordinära intäkter 0 0    
Extraordinära kostnader 0 0    
Årets resultat 364 180     

Rättning gjord i bokslut 2021 på utgående eget kapital 2020 avseende flyktingverksamhet & löneskatt, totalt 
är rättningen på 6 259tkr vilket har ökat det egna kapitalet till 227 493tkr från 221 234tkr år 2020 för 
kommunen. Ingående balans till eget kapital 2021 uppgår till 227 493tkr för kommunen. Koncerners 
ingående balans har korrigerats med 6 259tkr vilket ökat det egna kapitalet till 235 287tkr från 229 029tkr. 
Ingående balans 2021 har ändrats till 235 287tkr för koncernen. 
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  Koncernen   Kommunen 
Not 16 Avsättningar till pensioner och         
andra förpliktelser 2021 2020 2021 2020 
Specifikation - Avsatt till Pensioner         
Särskild avtals/ålderspension  6 238 6 143 6 238 6 143 
Förmånsbestämd/kompl pension   0  0 
Summa pensioner 6 238 6 143 6 238 6 143 
 Löneskatt 1 513 1 490 1 513 1 490 

Summa avsatt till pensioner 7 751 7 633 7 751 7 633 
Antal visstidsförordnanden      
Politiker      
Tjänstemän      
 

     
Avsatt till pensioner      
 

     
Ingående avsättning 7 633 3 119 7 633 3 119 
Nya/minskade förpliktelser under året 118 4 514 118 4 514 
  Varav      
     Nyintjänad pension 0 129 0 129 
     Ränte och basbeloppsuppräkning 101 86 101 86 
    Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0 
    Ändrat livslängdsantagande i RIPS 332  332   
    Intjänad PA-KL 21 3 734 21 3 734 
    Pension ÖK-SAP 0 1 0 1 
    Övrig post -4 -30 -4 -30 
Årets utbetalningar -355 -287 -355 -287 
Förändring av löneskatt 23 881 23 881 

Summa avsatt till pensioner 7 751 7 633 7 751 7 633 
Aktualiseringsgrad 97%        

 
Not 16 Forts Avsättningar pensioner till  Koncernen   Kommunen 
förtroendevalda 2021 2020 2021 2020 
Förtroendevalda enligt OPF-KL Uppkommen skuld 174 153 174 153 
(inklusive löneskatt B 225) 42 37 42 37 
Pensionsskuldberäkning för förtroendevalda PBF 3 500 2 706 3 500 2 706 
(inklustive löneskatt B225) 846 653 846 653 
Visstidspension (B222) 3 265 2 863 3 265 2 863 
(inkl löneskatt B 225) 792 695 792 695 
Delsumma 8 619 7 107 8 619 7 107 
Summa avsatt till pensioner 16 370 14 740 16 370 14 740 
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Not 17 Långfristiga skulder Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Lån i banker och institut 95 716 80 715 35 000 25 000 
Nya lån 0 25 000 0 20 000 
Amorteringar -3 980 0 0 0 
Summa 91 736 105 715 35 000 45 000 
       
Förutbetalda intäkter som regleras över flera år      
Investeringsbidrag 19 754 17 627 19 754 17 627 
    återstående antal år (vägt snitt) 23 23 23 23 
Anslutningsavgifter  295 303 295 303 
  återstående antal år (vägt snitt) 40 28 40 28 
Anslutningsavgifter bredband 14 633 13 032 14 633 13 032 
  återstående antal år (vägt snitt) 23 22 23 22 
Summa förutbetalda intäkter 34 682 30 962 34 682 30 962 

Summa totalt 126 418 136 677 69 682 75 962 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsv tillgång 
har.  

     
  Koncernen   Kommunen 

Uppgifter om lån i banker och kreditinstitut 2021 2020 2021 2020 

Genomsnittlig ränta 0,20% 0,20% 0,24% 0,26% 

Lån som förfaller inom         

1 år 15 000 30 000 10 000 10 000 

2-3 år 34 860 30 000 25 000 15 000 

3-5 år 30 000 23 839 10 000 20 000 

|>5 år 21 876 21 876 0 0 

 
Not 18 Kortfristiga skulder Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Leverantörsskulder 29 689 23 789 27060 17079 
Upplupna semesterlöner och sociala avgifter 33 338 33 701 33338 33701 
Upplupna pensionskostn o särskild löneskatt 15 139 15 476 15139 15476 
Personalens källskatt 5 272 5 824 5272 5824 
Förutbetalda statsbidrag 7 441 7 804 7441 7804 
Förutbetalda skatteintäkter 3 714 9 396 3714 9396 
Övriga kortfristiga skulder 7 854 7 516 6642 5184 
Kortfristig del av långfristiga skulder 10 000 0 10000 0 
Summa 112 448 103 506 108 607 94 464 
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Not 19  Pensionsförpliktelser som inte tagits Koncernen   Kommunen 
upp bland skulder eller avsättningar 2021 2020 2021 2020 
Ingående ansvarsförbindelse 130 615 132 967 130 615 132 967 
Försäkring IPR -8021 0 -8021 0 
Aktualisering 0 0 0 0 
Ränteuppräkning 780 816 780 816 
Basbeloppsuppräkning 1 556 3 304 1 556 3 304 
Ändrat livslängdsantagande i RIPS 4 049 0 4 049 0 
Bromsen 0 0 0 0 
Ändring av försäkringstekniska grunder (diskont ränta) 0 0 0 0 
Övrig post -163 1 181 -163 1 181 
Årets utbetalningar -7 187 -7 653 -7 187 -7 653 
Summa pensionsförpliktelser 121 630 130 615 121 630 130 615 
Löneskatt 29 508 31 687 29 508 31 687 
Utgående ansvarsförbindelser  151 138 162 302 151 138 162 302 

Robertsfors kommun har 2 stycken förtroendevalda som omfattas av bestämmelserna om pension och 
avgångsersättning för förtroendevalda (PBF). De ingår ej i ansvarsförbindelsen 

     
Överskottsfondens utveckling Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Ingående kapital 526 557 526 557 
Uttag ur överskottsfonden 0 0 0 0 
Föregående års fakturerade indexeringspremie 0 0 0 0 
Värdesäkringskostnad -61 -102 -61 -102 
Förändring av överskottsfondens värde 29 20 29 20 
Överskott från försäkringarna 308 51 308 51 
Överskottsfondens värde per 2021-12-31 802 526 802 526 
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Not 20  Övriga ansvarsförbindelser Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Borgensåtaganden för bostadskrediter, enskilda      
AB Balken Finans Sweden  0 0 0 0 
SBAB 0 31 0 31 
Delsumma  0 31 0 31 
Borgensåtaganden bostäder, övrigt      
Robertsfors bostadsstiftelse 56 736 61 736 56 736 61 736 
Delsumma  56 736 61 736 56 736 61 736 
Borgensåtagande övrigt      
Totalsumma 56 736 61 767 56 736 61 767 

Robertsfors kommun har 2002, kf §21 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för 
Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 294 
kommuner och regioner som per 2021-12-31 var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk 
förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i 
Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av 
ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på 
de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till 
storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en 
uppskattning av den finansiella effekten av Robertsfors kommuns ansvar enligt ovan nämnd 
borgensförbindelse, kan noteras att per 2021-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala 
förpliktelser till 510 966 139 138 kronor och totala tillgångar till 518 679 716 010 kronor. 
Robertsfors kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 145 819 697 kronor och 
andelen av de totala tillgångarna uppgick till 146 526 390 kronor. 
Robertsfors kommun har den 29 augusti 1996, kf § 44 i en kapitaltäckningsgaranti förbundit sig 
att genom kapitalinsats eller avstående av fordran svara för att Robertsfors Bostäders egna kapital 
vid varje tillfälle uppgår till ett värde minst den bundna grundfonden. 

     
Not 21 Årets investeringar Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Robertsfors kommun 23 182 34 263 23 182 34 263 
Robertsfors bostadsstiftelse 1 452 1 948 0 0 
Stiftelsen Sikeå hamn 0 0 0 0 
Summa 24 634 36 211 23 182 34 263 

     
Not 22 Leasingavtal Koncernen   Kommunen 
  2021 2020 2021 2020 
Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal       
Minimileaseavgifter 2070 0 2070 0 
därav förfall inom 1 år 1122 0 1122 0 
därav förfall inom 1-5 år 176 0 176 0 
Därav förfall senare än 5 år 0 0 0 0 
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7.0 Driftredovisning  
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.  
 
I tabellen nedan kommenteras större avvikelser utfall mot budget.  
 
Tabell: nettobudget, prognoser, utfall kommunstyrelsens verksamheter 

  BUDGET PROGNOS PROGNOS Utfall 

KOMMUNSTYRELSENS BUDGET 2021  AV. EK 1 AV. 
DELÅRSB HELÅR 

POLITISK VERKSAMHET 3 113 3 113 3 302 3 262 
STRATEGISK UTVECKLING 400 400 -130 681 
STÖD & GEMENSAM FÖRVALTNING 18 382 19 266 20 036 22 310 
HÄLSOFRÄMJANDE SATSNINGAR 2 250 2 418 2 546 2 672 
BREDBAND -1 400 -1 400 -1 400 -1 839 
ARBETSMARKNAD, TILLVÄXT 1 618 1209 353 1 259 
STRATEGISKA ANSTÄLLNINGAR 288 80 87 71 
KULTUR, HÄLSA, IDEELL 13 125 13 167 13 085 12 347 
NÄRINGSLIV, TURISM 2 511 2 506 3 338 3 209 
BOU LEDNING/STAB 10 425 10 425 10 221 10 858 
ELEVHÄLSA 3 982 3 982 2 235 2 885 
FÖRSKOLA 39 911 46 605 45 884 45 288 
GRUNDSKOLA 81 811 77 156 83 661 82 367 
LÄRCENTRUM 5 393 5 343 4 023 3 691 
GYMNASIE IKE 28 900 28 305 27 419 28 691 
SÄRSKOLA  5 548 8 964 10 387 7 175 
KULTUR INOM BOU 1 748 1 748 1 748 1 693 
SOC LEDNING/STAB 19 116 19 546 19 582 19 040 
INSATSER ÄLDREOMSORG 93 501 93 986 95 801 94 431 
INSATSER-FUNKTIONSHINDR 28 512 28 262 28 622 28 952 
INSATSER FÖR BARN OCH FAMILJ 17 050 19 035 16 800 15 874 
HSL 15 609 18 109 17 209 16 851 
INSATSER ENSAMKOMMANDE BARN 0 0 0 -1 419 
KOLLEKTIVTRAFIKEN 6 411 6 429 6 189 6 333 
FÄRDTJÄNST/RIKSFÄRDTJÄNST 2 425 2 045 1 867 1 350 
TILLSYN MILJÖ O BYGG 1 949 1 885 1 809 537 
BOSTADSANPASSNING 1 011 1 011 1 011 1 124 
FASTIGHET/PARK -19 316 -21 293 -18 036 -17 579 
LOKALVÅRD 0 0 0 -238 
GATOR 8 321 8 500 8 406 8 264 
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VA -1 989 -2 857 -1 169 -2 661 
RENHÅLLNING -1 079 -600 -2 474 -685 
MÅLTIDSVERKSAMHET 14 163 14 163 14 163 14 310 
SHB LEDNING/STAB 2 501 2 452 2 211 1 914 
BILPOOL 0 179 143 -3 
SUMMA KOMMUNSTYRELSEN 406 190 414 139 418 929 413 015 

 
 
I Stöd & Gemensam förvaltning ingår stabsfunktionerna Kansli, Ekonomi, HR/Personal samt IT. 
Underskottet beror till stor del på strategiska inköp under året som bland annat ekonomisystem samt 
beslutsstödsystem vilka båda är politiskt beslutade.  
 
Barn & Utbildning 
 
Förskoleverksamheten gör ett underskott mot budget på 5,4 mkr. Detta förklaras främst av att Norra 
området anställde förskollärarna fast renoveringen på Fågelboet/Apotekaren inte kommit i gång.   
Förskolan Lillskogen hade ingen budget för sjunde avdelningen och detta motsvarar 1,4 mkr. 
Matpersonal anställdes med 1,75 personer till Lillskogen utan budgetanslag, internhyran och 
lokalvården fick mycket högre kostnader samt att pandemin har påverkat sjukskrivningar i högre 
uträckning.  
 
 
Grundskoleverksamheten redovisar ett underskott på ca 1,4 mkr. Detta förklaras främst av att extra resor 
med buss och taxi sattes in på grund av pandemin samt till följd av ombyggnationen av E4, sammanlagt 
med ca 900 tkr. Om man jämför med året innan så har taxikostnaderna ökat med 996 tkr. Antal elever 
som har annat modersmål har ökat och flera elever läser SVA samt modersmål. Små enheter med 
fritidshem är dyra i drift. Äldre byggnader på flera håll är i mindre gott skick och kräver konstanta 
reparationer.  
 
Grundsärskolan redovisar ett underskott med 1,6 mkr. Underskottet förklaras av ökat antal elever och 
högre personalkostnader.  
 
Lärcentrum gick med markant överskott med 1,7 mkr. Förklaringen är att Lärcentrum fick ett väldigt 
fint statsbidrag på 2,2 mkr för att de hade haft så stor mängd yrkesutbildningar under 2020. Dessutom 
fick de ett projektmedel från LINN på 285 tkr och medel från SPSM med 550 tkr.  
 
 
Sociala 
 
Inom EKB har en tidigare uppbokad skuld till migrationsverket på 1 302 tkr återförts som inte behöver 
betalas tillbaka, därav ett överskott. 
 
Underskottet inom äldreomsorgen är totalt sett mindre än prognostiserat vid delårsbokslutet. Inom 
äldreomsorgen skulle kostnaderna minska under 2021 med 2 700 tkr. De största underskotten ligger 
inom hemtjänsten Robertsfors –1 697 tkr och Boendestöd –731 tkr.  
 
Inom funktionshinderomsorgen redovisas ett underskott på -440 tkr. Detta underskott kan till stor del 
härledas till gruppbostaden Bäckvägen och serviceboendet Inre Ringvägen. Dagcenter har varit stängt 
under stora delar av året pga. Covid-19, och redovisar ett överskott mot budget på ca 600 tkr. 
 
IFO redovisar ett överskott på 1 176 tkr. Förklaras dels genom återfört statsbidrag Våld i nära relation 
428 tkr som 2020 varit uppbokat som skuld. Bidragen är använda under 2020 men pengarna blev inte 
redovisade då så de påverkar resultatet 2021 i stället.  
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Vidare redovisas ett överskott mot budget avseende försörjningsstöd med drygt 1 miljon kronor. Dock 
finns stora underskott på familjehemsvård Barn och Unga, institutionsvård Barn och Unga samt 
öppenvård vuxna. 
 
Stort lager av skyddsutrustning, lagervärdet har ökat med 1 125 tkr från 2020 och har nu ett värde på 
totalt 1 468 tkr. Detta påverkar HSL resultat genom en minskad kostnad som motsvarar 
lagerförändringen. Statsbidrag har också använts. Underskottet inom HSL förklaras främst med 
behovet att anlita bemanningsföretag för att klara kompetensförsörjning under sommar och höst. 
 
Samhällsbyggnad 
 
Ledning/Stab är överskottet på 587 tkr vilket förklaras av att SHB-chef är tjänstledig 25% för uppdrag 
som VD i Robertsforsbostäder. 
 
Den snörika vintern medförde kostnader för snöröjning och takskottning på ca 1,3 mkr över budget. 
Kostnaden för el och fjärrvärme överstiger budget med ca 645 tkr. I underskottet finns också kostnader 
på ca 1,8 mkr för åtgärder till följd av översvämning som skyfall orsakat på Fabriks-
vägen/Hälsocentralen. Akuta åtgärder på Fyrklövern och Lillebo under hösten bidrar till underskottet 
med 800 tkr. Budgetrad för fastighet justerad med 2 387 tkr för att täcka ökade kapitalkostnader pga. 
nya för-skolan Lillskogen, beslut i KS §26 2021-02-22. 
 
Miljö- och byggkontoret redovisar ett överskott på 1 412 tkr för 2021. Detta förklaras av betydligt 
högre intäkter än budgeterat på bygglov samt lägre personalkostnader pga. vakanser. 
 
Färdtjänst redovisar ett överskott med 1 075 tkr vilket förklaras av minskade resor inom främst 
riksfärdtjänst till följd av rådande pandemi. 
 
Vatten- och avlopp (VA) redovisar ett underskott mot budget på 496 tkr. Resultat inklusive kapital- 
och OH-kostnader landar på -177 tkr, vilket innebär en täckningsgrad på 99%. De höga kostnaderna 
för entreprenader beror på ett större antal läckor, främst till följd av E4-bygget. Personalkostnaderna är 
högre än budgeterat på grund av mycket övertid och behov av vikarier vid frånvaro. Budgetrad för VA 
justerad med 1 168 tkr för att täcka ökade kapitalkostnader, beslut i KS §174 2020-10-19. 
 
Renhållningsverksamheten redovisar ett överskott på 85 tkr mot budget, efter avsättning genom 
fondering/förutbetald intäkt på ca 2,1 mkr. Renhållningsverk-samheten är affärsmässig, d v s 
avgifterna ska täcka kostnader inkl. kapitalkostnad. Om överskott redovisas ska detta egentligen 
justeras med avgiftssänkning kommande år. I bokslut för 2021 har i stället en avsättning genom 
fondering/förutbetald intäkt gjorts för att täcka planerade investeringar. Resultat inklusive kapital- och 
OH-kostnader är +/- 0 efter denna avsättning. Täckningsgrad efter uppbokning är 100%. 
 
 
Nedan visas nettoutfall för hela nämnden, dvs, inkl. gemensamma nämnder.  
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Tabell: Driftredovisning och budgetutfall  

DRIFTSREDOVISNING OCH BUDGETUTFALL   
(exkl kalkylerade 
kapitalkostnader)           

Nämnd Driftintäkter Driftkostnader  Nettodriftkostn 
Tkr Redovisning Budgetav Redovisning  Budgetav Redovisn Budgetav 
Kommunrevisorer                             0 0 -628 18 -628 18 
Kommunfullmäktige  0 0 -192  145  -192  145 
Kommunstyrelsen 
mm 8 819 3 121 -35 904 7 461 -27 085 -4 340 

-tillväxtutskott 13 455 10 259 -30 341 -9 603 -16 886 656 
-samhällsbyggnads 102 603 5 404 -115 269 -3 673 -12 666 1 731 
-barn och utbildning 20 924 9 176 -203 572 -14 106 -182 648 -4 930 
-sociala utskott 29 639 7 990 -203 368 -7 931 -173 729 59 
Jävsnämnden 0 0 -28 11 -28 11 
Överförmyndare 0 0 -687 20 -687 20 
Räddningsnämnd 0 0 -6 283 -235 -6 283 -235 
Gemensam PA-nämnd 0 0 -553  54  -553  54 
Nettokostnad utöver 
driftkostnader ovan 
mm 

0 0 -23 157 -9 157 -23 157 -9 157 

Avskrivningar 0 0 -19 521 479 -19 521 479 
SUMMA 175 440 35 950 -639 503 -51 439 -464 063 -15 489 

 
 
Tabell: Driftredovisning 2021 jmf med föregående år 

DRIFTSREDOVISNING          
(exkl kalkylerade 
kapitalkostnader)           

Nämnd Driftintäkter Driftkostnader  Nettodriftkostn 
Tkr 2021 2020 2021 2020 2021 2020 
Kommunrevisorer 0 0 -628 -531 -628 -531 
Kommunfullmäktige 0 0 -192 -347 -192 -347 
Kommunstyrelsen 8 819 3 255 -35 904 -26 506 -27 085 -23 251 
-Tillväxtutskottet 13 455 11 365 -30 341 -27 582 -16 886 -16 217 
-samhällsbyggnads 102 603 97 445 -115 269 -108 189 -12 666 -10 744 
-Barn- och utbildning 20 924 19 239 -203 572 -194 000 -182 648 -174 761 
-Sociala utskottet 29 639 35 883 -203 368 -209 018 -173 729 -173 134 
Jävsnämnd 0 0 -28 -28 -28 -28 
Överförmyndare 0 0 -687 -901 -687 -901 
Räddningsnämnd 0 0 -56 283 -5 825 -6 283 -5 825 
Gem PA nämnd 0 0 -553 -557 -553 -557 
Nettokostnad utöver  0 0 -23 157 -11 791 -23 157 -11 791 
Avskrivningar 0 0 -19 521 -18 846 -19 521 -18 846 
SUMMA 175 440 167 187 -639 503 -604 121 -464 063 -436 933 
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Nettokostnaderna i jämförelse med föregående år har ökat med 27 130 tkr. En del verksamheter visar 
större underskott än budgeterat. I övrigt går ökningen att koppla till strategiska inköp av system, 
inlösen av pensioner inkl. löneskatt samt ökade pensionskostnader.  
 
Avskrivningarna har ökat och en prognos har gjorts för att beräkna hur stora avskrivningskostnader 
kommunen kan komma att få i framtiden utifrån investeringsbehovet. Prognosen visar på kraftigt 
ökade investeringskostnader som kan komma att få stora konsekvenser på kommunens driftbudget.   
 
För mer information kring driftredovisningen hänvisas till bilaga ”Verksamhetsberättelser” där varje 
verksamhet mer ingående beskrivs. 

Jämförelse mellan nettokostnader 2017–2021 
Nedanstående tabell visar nettokostnader i tkr och den procentuella förändringen mellan åren under 
femårsperioden 2017–2021. 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 minskade nettokostnaderna med 8 809 tkr. Orsaken var återhållsamhet i 
verksamheterna samt ersättningen från Staten för ökade kostnader i samband med Covid-19 samt 
ersättning för sjuklönekostnader. Ökningen mellan 2020 och 2021 beror på att många verksamheter 
sakta kunnat återgå till ”normal” verksamhet under 2021 samt strategiska satsningar som ska gynna 
kommunen långsiktigt. Ersättning för Covid-19 samt sjuklönekostnader har inte varit lika stor som 
under 2020.  
 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Tkr 418 029 432 207 445 742 436 933 464 063 
% 5,45% 3,39% 3,13% -1,98% 6,21% 

 
Jämförelse av årets resultat 2017–2021 
Nedanstående tabell visar årets resultat från 2017 till 2021. 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 litet överskott. 
Minusresultatet för 2019 beror till störst del på höga kostnader för pensioner och avskrivningar samt 
att många verksamheter redovisat underskott. Resultatet 2020 berodde till största delen på högre 
generella statsbidrag på grund av Covid-19 från Staten, samt de kostnadsersättningar Staten stod för. 
Årets resultat ligger i paritet med år 2020 vilket är ett mycket bra resultat utifrån att kommunen satsat 
på strategiska investeringar som långsiktigt ska ge kommunen och dess verksamheter ekonomiska 
fördelar. Skatteunderlaget påverkar resultatet positivt då utfallet blev 25 mkr högre än budget.  
 
Tabell: Årets resultat 2017–2021 
 

  2017 2018 2019 2020 2021 
Tkr 8 012 422 -512 23 899 20 351 
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8.0 Investeringsredovisning  
Kommunfullmäktige tar inte ställning till koncernens investeringar utan dessa beslutas av respektive 
stiftelse. 
  
Årets investeringar för Robertsfors kommun uppgår till 23 182 tkr. För 2021 är investeringarna 11 081 
tkr lägre än 2020. Den stora skillnaden beror på att det under 2020 färdigställdes en ny 7-
avdelningsförskola i Robertsfors.  
 
 
UTFALL INVESTERINGAR JMF MED 2020 Utfall Förändring 

  2020 2021 i kr i % 
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 24 346 12 072 -12 274 -50% 
         
Kommunstyrelsen-övrigt 417 1 932 1 515 363% 
Tillväxt 331 571 240 73% 
Samhällsbyggnad 20 955 6 086 -14 869 -71% 
Barn och utbildning 1 190 1 316 126 11% 
Sociala 1 453 2 167 714 49% 
         
         
AFFÄRSMÄSSIG VERKSAMHET 9 917 11 110 1 193 12% 
         
Kommunstyrelsen-övrigt 5 160 5 324 164 3% 
Samhällsbyggnad 4 757 5 786 1 029 22% 
         

TOTALSUMMA INVESTERINGAR 34 263 23 182 -11 081 -32% 
 
 
Kommunfullmäktige beslutade om en investeringsbudget för 2021 på 35 770 tkr, och godkände att 17 
566 tkr fick ombudgeteras från 2020 till 2021. Totalt landade investeringsutrymmet 2021 på 53 336 
tkr. Investeringar till ett värde av 23 182 tkr genomfördes under 2021, vilket motsvarar ca 43,5 % av 
budget. Årets investeringsutgifter är 30 154 tkr lägre än budget. Coronapandemin har medfört att 
några av investeringarna fått skjutas upp för att undvika smittspridning.  
I jämförelse med kranskommunerna i Umeåregionen lyckas inte Robertsfors kommun med att 
realisera de planerade investeringarna. Därför är det av stor vikt för kommunen att prioritera en 
översyn av hur man kan förbättra sitt arbete att genomföra beslutade investeringar. Då de beslutade 
och finansierade investeringarna inte genomförs enligt plan drabbas både verksamheterna och brukare 
samt utgör ett hinder i kommunens utveckling. 
 
  
Investeringar inom skattefinansierade verksamheter uppgår 2021 till totalt 12 072 tkr av en budget på 
33 366 tkr. Inom affärsmässiga verksamheter har totalt 11 110 tkr upparbetats under året, av en budget 
på 19 970 tkr.  
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  2021 Totalt 
UPPFÖLJNING INVESTERINGAR 211231 Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 33 366 12 072 21 294 39 082 17 871 21 211 
            
Kommunstyrelsen-övrigt 2 325 1 932 393 2 325 1 932 393 
IT-utrustning 2021 75 98 -23 75 98 -23 
Uppgradering SAN lagringsplattform 250 334 -84 250 334 -84 
Nytt ekonomisystem 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 
Inköp av mark 0 1 500 -1 500 0 1 500 -1 500 
            
Tillväxt 1 104 571 533 1 392 854 538 
Självbetjäningsapparat bibliotek 100 113 -13 100 113 -13 
UG Robertsfors möbler, utrustning mm 100 60 40 100 60 40 
Strandstugan Killingsand 100 69 31 100 69 31 
Hängbron 200 0 200 200 0 200 
Bil Bruksam 300 222 78 300 222 78 
Digitala skyltar  100 0 100 100 0 100 
Offentliga rummet Killingsand 7 6 1 30 29 1 
Offentliga rummet Hamn o kulturrum Ratan 35 35 0 110 109 1 
Offentliga rummet Robertsfors as Sweden 20 11 9 60 51 9 
Offentliga rummet Killingsand strandstugan 35 35 0 45 44 1 
Offentliga rummet Rickleån upplagning broar, vindskydd 29 17 12 62 50 12 
Offentliga rummet Barkning elljusspår 11 0 11 25 14 11 
Offentliga rummet Grilldammen 10 0 10 10 0 10 
Digital lösning reception kommunhus 20 0 20 45 23 22 
Inventarier till lokaler UG 3 3 0 50 50 0 
Låssystem Tillväxt 12 0 12 25 12 13 
Sporthall ny klocka 22 0 22 30 8 22 
            
Samhällsbyggnad 26 199 6 086 20 113 29 985 9 988 19 997 
Badhuset totalrenovering/läckage 2 700 633 2 067 2 700 632 2 068 
Entrédörrar badhuset 100 117 -17 100 117 -17 
Tak Bibliotek Tundalsskolan 2 500 71 2 429 2 500 71 2 429 
Stängsel runt utemiljön Nysätragården 250 0 250 250 0 250 
Parkeringsplatser Nysätragården 300 8 292 300 8 292 
Ombygg/Lokalanpassning Nysätragården 1 213 1 918 -705 1 250 1 955 -705 
Brandluckor Jenningshallen 200 172 28 200 172 28 
Belysning Jenningshallen 600 475 125 600 475 125 
Markarbete i anslutning till ambulansgarage/nedfart 250 110 140 250 109 141 
Förskolan Fågelboet (flytt till Gläntan) 8 576 167 8 409 11 000 2 707 8 293 
Fastigheter Bruksområdet 500 0 500 500 0 500 
Inkommande vattenledning Djäkneboda skola 350 0 350 350 0 350 
Energideklarationer kommunens fastigheter 12 28 -16 300 316 -16 
Ventilationsaggregat Edfastgården Skogsstjärnan 1 290 621 669 1 400 732 668 
Takbyte Edfastgården hus C 410 457 -47 700 747 -47 
Måla fasad Folktandvården 200 198 2 200 198 2 
Jennings omb ventilation 100 221 -121 100 221 -121 
Styr- o övervakningssystem Fyrklövern 150 97 53 150 97 53 
Kulvertera del av Klockarbäcken 88 64 24 500 477 23 
Väderskydd busshpl Djäkneboda + bänk Bobacken 0 120 -120 0 120 -120 
2 st bilar bilpool 175 0 175 400 226 174 
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Arbetsbilar till lokalvården 2 st 650 0 650 650 0 650 
Lokalvård tvättmaskiner 2 st 100 104 -4 100 104 -4 
Maskiner o inventarier till Tundal skolkök 
(Tunneldiskmaskin) 300 283 17 300 282 18 
Maskiner o inventarier till Centralköket 95 114 -19 95 114 -19 
 Fortsättning på tabell från föregående sida  2021    Totalt  

UPPFÖLJNING INVESTERINGAR 211231 Budget Utfall Avvikelse Budget Utfall Avvikelse 
           
Barn och utbildning 1 563 1 316 247 1 630 1 361 269 
Ljuddämpande bänkar grundskolan 150 146 4 150 146 4 
Arbetsmiljö förskolan 2021 50 49 1 50 49 1 
Ett-till-ett-satsning 2021 1 100 1 100 0 1 100 1 100 0 
Inventarier Apotekaren 249 6 243 300 35 265 
Ljudabsorberande bord o soffa Fritids Stenen 14 15 -1 30 31 -1 
            
Sociala 2 175 2 167 8 3 750 3 736 14 
Bil Hemtjänsten 125 125 0 125 125 0 
2 bilar HSL 2021 0 198 -198 0 198 -198 
Klumpanslag sociala 75 0 75 75 0 75 
Lövlunden digitalt larmsystem 200 648 -448 250 691 -441 
Verksamhetssystem sociala 486 884 -398 800 1 199 -399 
Personalplaneringssystem, tillsynskameror mm 416 0 416 500 84 416 
Verksamhetssystem sociala sektorn 2020 873 312 561 2 000 1 439 561 
            
            
AFFÄRSMÄSSIG VERKSAMHET 19 970 11 110 8 860 21 030 15 295 5 735 
            
Kommunstyrelsen-övrigt 5 028 5 324 -296 5 028 8 558 -3 530 
Bredband 2021 4 348 1 264 3 084 4 348 1 264 3 084 
Robertsfors 2018 Lst 3 0 4 060 -4 060 0 7 294 -7 294 
Byte fiber Robertsfors-Överklinten 680 0 680 680 0 680 
            
Samhällsbyggnad 14 942 5 786 9 156 16 002 6 737 9 265 
Transportbilar GVA 850 6 844 850 6 844 
Kålaboda ARV 300 18 282 300 18 282 
Ratan ARV 400 12 388 400 12 388 
Robertsfors ARV/Ledningsnät 150 161 -11 150 160 -10 
Robertsfors ARV Slamlagun 700 1 181 -481 700 1 181 -481 
Robertsfors avloppsreningsverk 2 500 657 1 843 2 500 657 1 843 
Överklinten avloppsreningsverk 2 504 593 1 911 2 700 788 1 912 
Övervakning vattenverk (Flarken) 200 65 135 200 65 135 
Övervakning pumpstationer/mätstationer 200 216 -16 200 216 -16 
Byte/renovering VA-ledningar 2 500 546 1 954 2 500 545 1 955 
Deponi Bygdeå markundersökning fas 2 kontrollprogram 
2022 350 379 -29 350 379 -29 
Uppskyltning Vattenskyddsområde 130 127 3 130 127 3 
Övervakning etapp 2 Avloppsverk 46 51 -5 250 254 -4 
Kålaboda Vattenverk 2 134 181 1 953 2 322 369 1 953 
Övervakning vattenverk 98 119 -21 300 320 -20 
Brandlarm vattenverk Klintheden 700 11 689 700 11 689 
Låssystem avloppsreningsverk o pumpstationer 41 6 35 300 162 138 
Rensgaller Robertsfors avloppsreningsverk 1 050 1 370 -320 1 050 1 369 -319 
Åkullsjöns vattenverk 89 87 2 100 98 2 
            
TOTALSUMMA INVESTERINGAR 53 336 23 182 30 154 60 112 33 166 26 946 
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Totalt ombudgeterades 38 investeringsprojekt från 2020 till 2021 med ett totalt belopp på 17 566 tkr. 
22 av dessa projekt har färdigställts under 2021, 13 projekt har påbörjats och 3 projekt har inte kommit 
i gång.    
  
  2021 
DÄRAV OMBUDGETERINGAR FRÅN 2020 TILL 2021 Budget Utfall Avvikelse 
        
Kommunstyrelsen-övrigt 348 348 0 
       
Tillväxt 204 107 97 
       
Samhällsbyggnad 14 776 6 189 8 587 
       
Barn och utbildning 263 21 242 
       
Sociala 1 975 1 844 131 
        
TOTALSUMMA OMBUDGETERINGAR FRÅN 2020 TILL 2021 17 566 8 509 9 057 

 
  
Färdigställda investeringar: Ombyggnationen av Nysätragården är färdigställd och korttidsboendet 
Gläntan har flyttat in. Projektet har dragit över budget med drygt 700 tkr, vilket förklaras av att budget 
byggde på tidigare budgeterade belopp för andra ändamål och inte på en kostnadskalkyl för de faktiska 
åtgärderna.   
  
Ventilation på Jennings är slutfört och behovsstyrning samt byte till energisnåla fläktar kommer leda 
till besparingar på el och uppvärmning. Investeringsutgiften blev högre än budgeterat men det vägs 
upp av att investering i belysning i Jenningshallen blev billigare än beräknat.  
  
Takbyte på Edfastgården, målning av fasad på Folktandvården och styr-/övervakning på Fyrklövern 
har också färdigställts under 2021.  
  
Ett antal mindre investeringar inom IT, Tillväxt, BoU, Sociala samt Lokalvård och Måltid har 
genomförts. Ett-till-ett-satsning inom grundskolan och investeringar i larm- och verksamhets-system i 
den sociala sektorn har slutförts under 2021.   
  
Inom den affärsmässiga verksamheten har flera investeringar i övervakning av VA-objekt slutförts 
under året. Investeringar i slamlagun, rensgaller och ledningsnät kopplade till Robertsfors ARV har 
också färdigställts. Dessa projekt blev dyrare än beräknat på grund av att underarbete och befintlig 
platta var i mycket sämre skick än besiktning kunde visa, samt tillkommande arbete med elinstallation 
då befintlig utrustning var i för dåligt skick.  
  
  
Påbörjade investeringar: Investering i bredbandsutbyggnad är stora projekt som rullar under flera år. 
Kommunen avsätter medel varje år och kvarstående budget flyttas med så länge projekten är igång. År 
2020 höjdes avsättningen från 2 000 tkr till 4 000 tkr per år.  
  
Investering i förskolan i Ånäset har legat stilla i väntan på flytt av korttidsboendet Gläntan. 
Projektering har påbörjats under december och projektet planeras att slutföras till juni 2022. 
Förseningen har lett till att inköp av inventarier måste senareläggas till 2022.  
  
Ventilationsaggregat till Edfastgården är inköpt men arbetet med installation har ej kunnat genomföras 
på grund av coronapandemin. Åtgärder i badhuset samt tak över bibliotek på Tundalsskolan har 
påbörjats under 2021.   
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Stängsel och parkeringsplats vid Nysätragården samt markarbete kring ambulansgaraget planeras 
slutföras under vår och sommar 2022.  
  
Behovet av åtgärder i VA-anläggningar är stort, och ett antal större projekt pågår. Investeringar i 
avloppsreningsverk i Robertsfors, Överklinten, Kålaboda och Ratan samt vattenverk i Kålaboda och 
VA-ledningar är påbörjade. Brandlarm i vattenverk Klintheden är beställt och ska monteras under 
våren 2022.   
  
Ej påbörjade investeringar: Kostnaden för ett nytt ekonomisystem har tagits på driften, vilket innebär 
att de avsatta investeringsmedlen på 2 000 tkr ej kommer att nyttjas.   
  
Investering i digitala skyltar avvaktar Trafikverkets projekt för trafikplats Sikeå. Entreprenör med 
ramavtal hann ej påbörja arbetet med Hängbron under 2021.  
  
Avsättning av medel till Fastigheter Bruksområdet kommer att användas under 2022 som 
medfinansiering till bidrag beviljat av Länsstyrelsen till en första etapp.  
  
En avsättning på 5 000 tkr är gjord till byggande av nytt centralkök. Projektering ska påbörjas och 
ytterligare medel ska avsättas kommande år.  
  
Inkommande vattenledning till skolan i Djäkneboda är inte påbörjat, ytterligare utredning krävs. Inköp 
av fordon inom sektor samhällsbyggnad har av olika anledningar inte genomförts under 2021. 
Coronapandemin har medfört långa leveranstider för fordon och ett minskat nyttjande av bilpool. 
Upphandling av elbilar till lokalvården har avbrutits då det bara kom in en offert, med högt pris och 
lång leveranstid.  
  
  
UPPFÖLJNING INVESTERINGAR 211231 Budget Utfall Avvikelse 
SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET 33 366 12 072 21 294 
       
Kommunstyrelsen-övrigt 2 325 1 932 393 
       
Tillväxt 1 104 571 533 
       
Samhällsbyggnad 26 199 6 086 20 113 
       
Barn och utbildning 1 563 1 316 247 
       
Sociala 2 175 2 167 8 
       
       
AFFÄRSMÄSSIG VERKSAMHET 19 970 11 110 8 860 
       
Kommunstyrelsen-övrigt 5 028 5 324 -296 
       
Samhällsbyggnad 14 942 5 786 9 156 
       

TOTALSUMMA INVESTERINGAR 53 336 23 182 30 154 
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Utbyggnaden av bredband finansieras delvis av investeringsbidrag och anslutningsavgifter. Under 
2021 har investeringsbidrag på totalt 2 429 tkr erhållits, och anslutningsavgifter på totalt 1 836 tkr är 
fakturerade. Investeringsinkomster bokförs som en skuld som avräknas i samma takt som tillhörande 
investering skrivs av.  
 
  
INVESTERINGSINKOMSTER 2021   
    
Investeringsbidrag -2 429 
Bredband Lst 2 2016 del 2 -299 
Robertsfors 2018 Lst 3 -2 130 
    
Anslutningsavgifter bredband -1 836 
Bredband Lst 2 2016 -112 
Robertsfors 2018 Lst 3 -844 
Bredband 2021 -880 
    
TOTALA INVESTERINGSINKOMSTER -4 265 
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9.0 Koncernen 
I Robertsfors kommun ingår Robertsfors Bostäder (100%), Stiftelsen Sikeå Hamn (50%) samt Rodrift 
AB (100%).  

Robertsfors Bostäder   
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.  

Årets resultat 
 
Robertsfors Bostäder redovisar för 2021 ett resultat på +770 599 tkr (-2 467 tkr), en nedskrivning av 
finansiella anläggningstillgångar har gjorts med 616 500 tkr som belastar årets resultat. 

Väsentliga händelser under året 
 
Ida Vidmark började i augusti som ny bostadsförvaltare för Robo. Under året har sedvanligt 
underhållsarbete utförts på en rad lägenheter. Fönsterbyte har skett på olika fastigheter. En större 
energiåtgärd har utförts på Skolgatan 8 i Ånäset och Storgatan 33-39 – renovering av värmesystem. 
Styrelsen fattade under hösten beslut på att en ny hemsida samt digitalt kösystem skulle köpas in. Det 
blev installerad och klart under januari 2022.  

Även ett nytt ekonomisystem kommer att köpas in i början av 2022. Stiftelsen har inte påverkats 
märkbart av Covid-19 och bedömningen är att den inte kommer att ha någon framtida påverkan heller. 

Framtida utveckling 
 
Vd har under året arbetat vidare med hur Robo ytterligare kan bli en effektivare organisation och 
tydligare skilt från kommunen. Beslut kring framtida organisation förväntas tas i början av 2022. 

 Tabell: Omsättning, resultat och soliditet Robertsfors Bostäder 

Nyckeltal 2021 2020 

Omsättning 19 807 48 212 

Resultat, tkr 770 2 467 
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Soliditet % 12,7 12,1 

Stiftelsen Sikeå Hamn 
Årets resultat 

Stiftelsen redovisar för året ett underskott med 51 tkr. I jämförelse med föregående år är det en 
försämring med 59 tkr.  

Årets Verksamhet 

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

Framtida utveckling 

Fortsatt förbättring av området i samverkan med Lögdeå-Sikeå intresseförening och Sikeå båtklubb 
mfl. 

Tabell: Omsättning, resultat och soliditet, stiftelsen Sikeå Hamn 

Nyckeltal 2021 2020 

Omsättning, tkr 19 15 

Resultat, tkr -51 8 

Soliditet % 107 99 

 

Rodrift AB 
Rodrift AB bildades för att bli ett samägt driftsbolag mellan Robertsfors kommun och den kommunala 
bostadsstiftelsen RoBo med syfte att utgöra en gemensam plattform för fastighetsskötsel och drift. 

På grund av att processerna inom nuvarande fastighetsskötsel fortfarande inte är klarlagda gällande till 
exempel gränsdragningslistor, underhållsronder, investeringar mm och då RoBo ser över sin egen 
organisation har bolaget ännu inte haft någon verksamhet och är därför vilande. 
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Koncernredovisning  
Tabell: Ekonomiska engagemang inom koncernen 

Kostnader/intäkter Tjänster 
Mottagna 

Tjänster 
Givna 

Avgifter 
Mottagna 

Avgifter 
Givna 

Finansiella 
intäkter 
Mottagna 

Finansiella 
intäkter 
Givna 

Kommunen             3 132  1 254    

RoBo  3 132  1 254   

 

 

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             0 561 0 0 

RoBo 526 0 0 0 

Sikeå Hamn 10 0 0 0 

Robertsfors 
driftbolag 

25 0 0 0 
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10.0 Tillämpade redovisningsprinciper  
Oförändrade redovisningsprinciper jämfört med föregående år.  

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 samt Rodrift 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, Rodrift AB 100 procent. 

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.  



59 
 

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)  

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. 
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REDOVISAT HELÅR  
 2021 2020 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

1 873 
-13 482 
-11 609 

-375 
-11 984 

2 064 
-13 838 
-11 774 

-310 
-12 084 

 
 
UTFALL FÖR HELÅRET 
 
BUDGETUTFALL HELÅR 2021 
Redovisning 
Budgeterade nettoramar 
Skillnad 

11 609 
10 316 
-1 293 

 
 
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 
 
Nya rekryteringar har skett under perioden 
för tjänsterna för Ekonomichef,  
Kommunsekreterare och Processledare 
Norrbotniabanan. Tjänsten som personal-
strateg har gjorts om till Personalchef och 
rekrytering av en digitaliseringsstrateg har 
påbörjats. 
 
Arbetet med planeringen av Norrbotniaba-
nan fortgår. En arbetsgrupp med tjänste 

 
 

 
personer och en politisk styrgrupp är tillsatt. 
Inriktningsbeslut för fortsatt utvecklingsar-
bete är taget av Kommunfullmäktige. 
 
Kommunstyrelsens verksamhetsplan har 
omarbetats så att de politiska uppdragen till 
förvaltningen har blivit tydliga 
 
Marktilldelning till ett företag som har an-
sökt om att få bygga 40 lägenheter i Bygdeå 
har beslutats 
 
Landsbygdsstrategi för Umeåregionen har 
antagits. Leaderstrategi för Umeåregionen 
är framtagen och inskickad till Jordbruks-
verket. 
Laddstolpar för El-bilar är inköpta och digi-
tala körjournaler har upphandlats 
 
STYRELSENS RESULTAT 
 

UTFALL FÖR HELÅRET 2021 
  Budget Utfall Diff 
Politisk  
verksamhet 3 113 

 
3 262 -149 

Stöd & gemen-
sam förvaltning 
Gällande Kansli 
& övrigt 6 803 7 667 -864 
Strategisk  
utveckling 400 681 -281 
Summa 10 316 11 609 -1 293 

 
Politisk verksamhetens anledning för un-
derskotten är partistöd förbrukats mera än 
budget samt att utskotten förbrukat mer än 
budget. Kommunstyrelsens ligger inom 
budgeten. 
 
Kansli har ett underskott pga inköp av verk-
samhetssystem hypergene. Övrigt under-

KOMMUNSTYRELSEN 
Verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde – Övrigt 

 
  Ordförande: Patrik Nilsson 
  Kommunchef: Anders Persson 
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skott är budget som inte följt med de fak-
tiska kostnaderna. Vilket gör att budgeten 
ligger lågt jämfört med de kostnader som 
KS-övrigt har. 
 
 
Strategisk utveckling är en ny rad för år 
2021. Underskottet här beror på att det 
kostnader som skulle gå på resultatet enligt 
politiskt beslut har bokförts på denna verk-
samhet. 
 
 
PERSONALKOSTNADER 
 

Budget Förbrukat, kr Förbrukat, % Avv. 
5 090 5 572 109% -482 

I personalkostnaderna ingår även politisk verksamhet 
 
Sjukersättning som KS-övrigt har erhållit 6 
767kr under år 2021, sjuklönekostnaderna 
har under året varit 16 885kr. 
 
Den politiska verksamheten har gått över 
budget med 29tkr. Detta då budgeten inte 
visar verkligheten.  
 
Strategisk utveckling har gått med under-
skott på personalbudgeten med 289tkr  
 
Ks övriga verksamheter visar att fackliga 
verksamheten går med underskott om 
191tkr. 
 
MÅLUPPFYLLELSE 
Jobba aktivt för att minska identifierade 
överkostnader i verksamheterna 
Arbetet pågår och planer har tagits fram 
både på BOU och inom SOC för strate-
giska förflyttningar. Nytt ekonomisystem 
har köpts in och kommer att implementeras 
under 2022 vilket gör att verksamheternas 
ekonomi går att följa på ett helt nytt sätt.  
Kommunledningen har haft dialog med 
Robertsforshälsan då relationen mellan par-
terna inte följt LOU. Detta har resulterat i 
att föreningen lägger ner sin verksamhet 
och kommunen kommer att genomföra en 
upphandling av Företagshälsa  
 

Brett implementera digitala lösningar 
med tillhörande arbetsformer som visat 
på verksamhetseffektivitet och kvalitet. 
Arbetet pågår och har intensifierats för att 
uppnå önskade effekter. En digital utveckl-
ingsstrategi har antagits av Kommunfull-
mäktige och en digitaliseringsstrateg an-
ställs under IT-chef för att arbeta med dessa 
frågor i hela förvaltningen. Nytt ekonomi-
system, beslutsstödsystem samt digitala 
körjournaler är inköpta 
 
INVESTERINGAR 
Ingen investeringsbudget år 2021 
 

Budget (tkr) Budget Utfall Avvikelse 
Årets invest. 0 0 0 
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REDOVISAT HELÅR  
 2021 2020 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

163 
-6 498 
-6 335 

0 
-6 335 

104 
-3 677 
-3 573 

0 
-3 573 

 
 
UTFALL FÖR HELÅRET 
 
BUDGETUTFALL HELÅR 2021 
Redovisning 
Budgeterade nettoramar 
Skillnad 

6 335 
4 279 

-2 056 
 
 
EKONOMIKONTORETS UPPGIFTER 
 
Stabsfunktion som bistår alla verksamheter 
inom kommunen. Har det övergripande an-
svaret för kommunens och koncernens bud-
get och ekonomisk uppföljning.  
 
 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PE-
RIODEN 

 
• Personalförändringar 
• Ekonomisk genomlysning – poli-

tiskt uppdrag 
• Upphandling och inköp av nytt eko-

nomisystem, Unit4 
• Upphandling och inköp av besluts-

stödsystem, Hypergene 
• Grupputveckling Attityder & Ar-

betssätt 
• Processutveckling 

 
 
 
ÅRETS RESULTAT 
 

UTFALL FÖR HELÅRET 2021 

  Budget Utfall Diff 
Stöd & gemen-
sam förvaltning, 
gällande eko-
nomi 4 279 

 

6 335 -2 056 
Totalt 4 279 6 335 -2 056 

 
Större delen av differensen avser inköp av 
ekonomisystem på 1,6 mkr samt ökade lö-
nekostnader utifrån periodens personalför-
ändringar.  
 
PERSONALKOSTNADER 
 

Budget Förbrukat, kr Förbrukat, % Avv. 
3 080 3 454 112% -374 

 
Personalförändringar under året samt in-
hyrd konsult i början av året som täckt upp i 
väntan på ny Ekonomichef. Inhyrd konsult 
för frågor under året i samband med bok-
slut.  
 
Under året har ekonomikontoret erhållit 7 
492kr i ersättning för sjuklönekostnader. 
Sjuklönekostnaden är totalt 15 547kr. 
 
 
 
INVESTERINGAR 
 
 

Budget (tkr) Budget Utfall Avvikelse 
Årets invest. 2 000 0 -2 000 

 
Investeringsbudgeten för 2021 avser projekt 
”Nytt Ekonomisystem”. Denna investering 
har tagits på driften i stället.  
 
 
 

KOMMUNSTYRELSEN 
Verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde –  
Stödfunktion Ekonomikontoret 

 Ekonomichef: Anna Falk 
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REDOVISAT HELÅR  
 2021 2020 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

178 
-6 842 
-6 664 

-58 
-6 722 

221 
-7 038 
-6 817 

-60 
-6 877 

 
 
UTFALL FÖR HELÅRET 
 
BUDGETUTFALL HELÅR 2021 
Redovisning 
Budgeterade nettoramar 
Skillnad 

-6 664 
5 319 

-1 345 
 
 
PERSONALKONTORETS  
UPPGIFTER 
 
Personalkontoret bistår kommunens chefer 
med stöd och viss administration kopplat 
till HR processer, arbetsrätt och lönearbete. 
Personalkontoret är också processägare av 
processer som systematiskt arbetsmiljöar-
bete, lönebildning, rekrytering, kompetens-
utveckling, samverkan och hälsofrämjande 
arbete.  
 
 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 
ÅRET 
 

• Permanentat funktionen arbetsmil-
jöspecialist 

• Inköp och implementering E-
learning plattform 

• Uppdaterad kommunövergripande 
arbetsvärdering inför lönekartlägg-
ning  

• Medarbetarenkät 
• Genomfört Sunt Arbetslivs Grund-

utbildning i systematiskt arbetsmil-

jöarbete för alla chefer och skydds-
ombud.  

 
• Genomfört aktivitet med hälsoinspi-

ratörerna. 
 
ÅRESTS RESULTAT 
 

UTFALL FÖR HELÅRET 2021 
  Budget Utfall Diff 
Stöd & gemen-
sam gällande 
personalkon-
toret      3 069 

 

3 992 -923 
Hälsofrämjande 
satsning 2 250 2 672 

 
-422 

Totalt 5 319 6 664 -1 345 
 
Hälsofrämjande raden är ny rad för år 2021 
därav inget utfall för år 2020. Detta har 
legat under kansli verksamheten tidigare år.  
 
Personalkontorets differens bottnar i en 
felaktig budgetram som inte legat i linje 
med faktiska kostnader. 300 tkr är kopplat 
till personalkostnader. 100tkr är systemli-
censer som ej varit budgeterade. 300 tkr är 
pensionsrådgivning via KPA som inte varit 
budgeterat för. Och 100 tkr är kopplat till 
en gemensam ledarskapsutbildning för che-
fer inom Robertsfors, Vindeln, Vännäs, 
Bjurholm och Nordmaling där kostnaden 
för hela fakturan har gått till Robertsfors 
och vi fakturerar de andra kommunerna i 
vår tur. Vi har dock noterat att motkredite-
ringen från de andra kommunerna inte 
kommit in på rätt sida av året.  
 
Differensen för Hälsofrämjande beror på att 
budgetram enbart utgår ifrån den fasta 
kostnaden vi har för medlemskap i Roberts-
forshälsan. I den fasta kostnaden ingår inte 
kostnader för psykologtjänster, vaccinat-
ioner och drogbehandling. Robertsfors 

KOMMUNSTYRELSEN 
Verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde –  
Stödfunktion Personalkontoret 

Personalchef: Sara Häggström 
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kommun har haft en kostnad för psykolog-
samtal för ca 400 tkr.  
 
PERSONALKOSTNADER 
 

Budget Förbrukat, kr Förbrukat, % Avv. 
3 242 3 858 119% -616 

 
 
Sjuklön 2021: 27tkr 
Ersättning: -11tkr 
Netto: 16tkr 
 
MÅLUPPFYLLELSE 
Personalkontoret har under 2021 inte haft 
någon egen verksamhetsplan med specifika 
mål. Personalkontoret har inte heller haft 
specifika uppdrag.  
Personalkontoret har under året levererat på 
det som är upptaget under väsentliga hän-
delser dvs upphandlat och implementerat en 
E-Lärande plattform där vi nu har ett E-
baserat introduktionsmaterial.  
Vi har genomfört en reviderad arbetsvärde-
ring av alla befattningar inom kommunen. 
Vi har genomfört medarbetarenkät, Ar-
betsmiljöutbildning, nätverksträff med häl-
soinspiratörerna samt processlett en nystart 
av arbetet med Heltidsresan där det nu finns 
både en styrgrupp och en projektgrupp.  
   
INVESTERINGAR 
 
Ingen investeringsbudget år 2021 
 

Budget (tkr) Budget Utfall Avvikelse 
Årets invest. 0 0 0 
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REDOVISAT HELÅR  
 2021 2020 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

6 605 
-9 082 
-2 477 
-2 935 
-5 412 

5 055 
-6 846 
-1 791 
-2 754 
-4 545 

 
 
UTFALL FÖR HELÅRET 
 
BUDGETUTFALL HELÅR 2021 
Redovisning 
Budgeterade nettoramar 
Skillnad 

-2 477 
2 831 
354 

 
 
IT KONTORETS UPPGIFTER 
Stödfunktion till samtliga verksamheter. 
Driftansvariga över Robnet, stadsnät. 
Ansvariga för utbyggnad av bredbandsnä-
tet. 
 
 
VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PE-
RIODEN 
 

• Installation av Office 365. 
• Påbörjad Digitalisering hos verk-

samheterna. 
• AC-net bygger om regionnätet. 
• Projektledare bredband föräldrale-

dig maj-dec 2021. Hög belastning 
på IT-verksamheten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ÅRETS RESULTAT 
 

UTFALL FÖR HELÅRET 2021 
  Budget Utfall Diff 
Stöd & gemen-
sam förvaltning, 
gällande it-
kontoret 4 231 

4 316 
-85 

Bredband -1 400 -1 839 439 
Totalt -2 831 -2 477 354 

 
IT-verksamheten 
 
De avvikelser som uppstått är gällande en 
ofrivillig personalfrånvaro i ca 8 veckor. 
Detta har resulterat i ett betydligt större 
inköp av konsulttimmar än beräknat inom 
IT samt Robnet för att kunna parera verk-
samheternas behov.  
 
Teams implementeringen som blev påskyn-
dad pga. Region Västerbottens väldigt korta 
framförhållning om att Cisco Meeting 
skulle fasas ut omgående har även detta 
resulterat i större inköp av konsulttimmar 
för teknisk uppstart samt kostnader gällande 
licenser som inte funnits budgeterat gäl-
lande office365/Teams.  
 
Många verksamheter har börjat arbeta ak-
tivt med att digitalisera vilket kräver även 
detta i många fall specifik teknisk kompe-
tens som är utanför vårt arbetsområde vilket 
genererat kostnader för IT-verksamheten. 
Tex Socialas införande av trygghetslarmsy-
stem, nya verksamhetssystemet mm.  
 
AC-net/regionnätet bygger om deras nät 
vilket påverkar oss i allra högsta grad. Vi 
har behövt köpa in konsulter för att konfi-
gurera om mycket i nätstrukturen för att 

KOMMUNSTYRELSEN 
Verksamhet inom kommunstyrelsens ansvarsområde –  
Stödfunktion IT-kontoret 

IT chef: Kristoffer Hansson 
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anpassa om till den nya regionstrukturen i 
stadsnätet samt det kommunala nätet. 
 
Robnet 
 
Vi har haft vår projektledare pappaledig 
större delen av året vilket också gjort av-
tryck på arbetsbelastningen. Vi har haft 
rekordhögt tryck på intresse att anluta sig 
till stadsnätet, det vi kallar efteranslutningar 
som inte tillhör ett specifikt projekt. Detta 
syns tydligt i Robnets totala omsättning. 
Detta är en trend som vi förväntas att bestå 
kommande åren när trenden att arbeta hem-
ifrån ökar. Vi har bitvis drabbats hårt av E4 
ombyggnationer med fiberavgrävningar i 
samband med detta under året. 
 
PERSONALKOSTNADER 
 

Budget Förbrukat, kr Förbrukat, % Avv. 
2 741  2 546 93% 195 

 
Sjuklön 2021: 6,1tkr 
Ersättning: -1,6tkr 
Netto: 4,5tkr 
 
MÅLUPPFYLLELSE 
 
 
INVESTERINGAR 
 

Budget (tkr)  Budget Utfall Avvikelse 

Årets invest. 5 005 1 348 3 657 

Ombudgetering 348 348 0 
Totalt 5 353 1696 3 657 

 
 
Investeringen gällande utbyte av fiberkabel 
till överklinten beräknas inte kunna slutfö-
ras under 2021 pga resursbrist och kommer 
behöva flyttas till 2022. Samt en investering 
som utförs i projektform som löper över 
flera år kommer behövas flyttas till år 2022. 
Gällande investeringsbudgeten har avvi-
kelse skett pga. stora kostnadshöjningar 
inom IT-utrustning som beror på kompo-
nentbrist pga. Covid19 
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REDOVISAT HELÅR  
 2021 2020 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

20 924 
-203 572 
-182 648 

-1 839 
-184 487 

19 239 
-194 000 
-174 761 

 -2 400 
-177 161 

 
UTFALL HELÅR FÖR KS BOU:S  
ANSVARSOMRÅDE 2021 
 
Redovisning 
Budgeterade nettoramar 
Skillnad 

182 648 
177 718 

-4 930 
 
UTSKOTTETS UPPGIFTER 
Barn och utbildningsutskottet fullgör  
kommunens 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 2021 
  Budget Utfall Diff 
Ledning/Stab 10 425 10 858 -433 
Elevhälsa 3 982 2 885 1 097 
Förskola 39 911 45 288   -5 377 
Grundskola 81 811 82 367 -556 
Grundsärskola 5 548 7 175   -1 627 
Lärcentrum 5 393 3 691 1 703 
Gymnasiet IKE 28 900 28 691 209 
BOU Kultur 1 748 1 693 55 
 177 718 182 648  -4 930 

 
 
 
 

 
 

 
Förskolan 
Förskolan är delad till tre olika områden: 
centrala, norra och södra och dessa leds av 
tre förskolerektorer.  
 
Förskoleverksamheten gör ett underskott 
mot budget på 5,4 mSEK. Detta förklaras 
främst av att Norra området anställde  
förskollärarna fast renoveringen på  
Fågelboet/Apotekaren inte än kommit igång.  
Förskolan Lillskogen hade ingen budget för 
sjunde avdelningen och detta motsvarar 1,4 
mSEK. Matpersonal anställdes med 1,75 
personer till Lillskogen utan budgetanslag, 
internhyran och lokalvården fick mycket 
högre kostnader samt att pandemin har på-
verkat sjukskrivningar i högre uträckning. 
 
Grundskolan 
Förstelärarna leder arbetet med en  
utvecklingsorganisation där alla medarbe-
tare i grundskolan valt temagrupper utifrån 
ett antal ämnen som identifierats som viktiga 
i kvalitetsarbetet. Grupperna är sammansatta 
från olika skolor och årskurser och träffas i 
huvudsak digitalt. 
 
Grundskoleverksamheten redovisar ett un-
derskott på ca 1,4 mSEK. Detta förklaras 
främst av att extra resor med buss och taxi 
sattes in på grund av pandemin samt till följd 
av ombyggnationen av E4, sammanlagt med 
ca 900 tSEK. Om man jämför med året innan 
så har taxikostnaderna ökat med 996 tSEK. 
Antal elever som har annat modersmål har 
ökat och flera elever läser SVA samt mo-
dersmål. 

 
KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETER INOM BARN- OCH UTBILDNINGSUTSKOTTETS 
ANSVARSOMRÅDE 

 
  Ordförande:   Petra Andersin 
  Sektorchef:    Eeva-Liisa Purolainen 
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Små enheter med fritidshem är dyra i drift. 
Äldre byggnader på flera håll är i mindre 
gott skick och kräver konstanta reparationer. 
 
Den pågående pandemin innebar en hård  
belastning på skolan och speciellt på fritids-
hemmen. Den osäkra tiden krävde flexibili-
tet och rekordsnabba omställningar med att 
organisera och garantera undervisning och 
lärande för eleverna. 
 
Grundsärskolan 
Under 2021 utökades grundsärskolan så att 
den omfattar samtliga stadier, samt tränings-
skolan på Jenningsskolan.  
 
Grundsärskolan redovisar ett underskott 
med 1,6 mSEK. Underskottet förklaras av 
ökat antal elever och högre personalkostna-
der. 
 
Lärcentrum 
Arbetet med att kombinera svenska för  
invandrare med andra utbildningar inom 
kommunal vuxenutbildning fortsätter att 
vara ett prioriterat område. Mycket av  
undervisningen har varit fjärrundervisning 
under pandemitiden. 
 
Lärcentrum har nära samarbete med Tillväxt 
och Arbetsförmedlingen. Därför har Lär-
centrum flyttat utrustning för att kunnat hyra 
ut två salar i den nedre den av Lärcentrum 
till projektet ”Stärka Sin Ställning” till  
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
 
Vi har legat på ungefär samma nivå av elever 
i SFI, runt 40 st. Det har inte varit någon 
större tillströmning av flyktingar men en 
större andel anhöriginvandrare och arbets-
kraftsinvandrare har kommit till SFI.  
Däremot finns det dock en något mindre 
grupp just nu som studerar grundläggande 
kurser. Det har också varit en ganska stor  
andel människor som läser upp kurser för  
behörighet till fortsatta studier, gymnasieex-
amen/slutbetyg och för kompetensutveckl-
ing för andra yrken. När det gäller yrkesut-
bildningar så har vi haft ett stort antal  
människor i utbildning. I både vård- och 

omsorgsutbildningen och barnskötarutbild-
ning har vi haft grupper. Vi har även köpt 
enstaka platser för andra yrkesområden.  
 
Byggnaden som inhyser Lärcentrums  
verksamhet har omfattande behov av  
översyn då taket läcker på flera ställen och 
golvet sviktar. 
 
Lärcentrum gick med markant överskott 
med 1,7 mSEK. Förklaringen är att Lärcent-
rum fick ett väldigt fint statsbidrag på 2, 2 
mSEK för att de hade haft så stor mängd  
yrkesutbildningar under 2020. Dessutom 
fick de ett projektmedel från LINN på 285  
tSEK och medel från SPSM med 550 tSEK. 
 
Gymnasie IKE 
Kostnaden för interkommunal ersättning 
blev 209 tSEK lägre än prognosticerat. Detta 
förklaras med att eleverna valt program som 
är billigare än tidigare. 
 
Musikskolan 
Musikskolans verksamhet bedrivs genom  
instrumentlektioner enskilt eller i mindre 
grupper, ensemblespel, deltagande i LOUD, 
musikproduktion och genom kultur för hälsa 
där musikskolan i nära samarbete med elev-
hälsan skräddarsyr kurser för att förbättra 
den psykiska hälsan hos elever. 
 
Musikskolan är en stark och viktig aktör för 
att lyfta fram kulturen och bidra till Roberts-
fors som en attraktiv kommun. Genom  
projekten visar vi upp vår verksamhet och 
delar erfarenheter och planerar för utveckl-
ing både nationellt och internationellt. Via 
LOUD har vi veckovisa utbyten med USA 
och detta ger ett otroligt mervärde både för 
elever och pedagoger på musikskolan och 
för kommunen som helhet. Nationellt sker 
detta även inom de andra projekten. 
 
Musikskolan redovisar ett överskott med 55 
tSEK, vilket får betraktas som ett nollresul-
tat med tanke på alla aktiviteter som uteblev. 
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MÅLUPPFYLLELSE 
God folkhälsa och utbildning, aktiv och i 
rörelse 
 
PERSONALKOSTNADER 
 
Budget Förbrukat, 

kr 
Förbrukat, 
% 

Avv. 

112 145 124 085 111% -11 940 
 
Personalkostnader var ca 12 mSEK högre än 
budgeterad. I summan finns även projekten 
som inte ligger i budgeten, lönerna i pro-
jekten var 4,7 mSEK. 
 
Totala sjuklönekostnader inom BoU var 
1.864 tSEK, på en total budget 538 tSEK. 
Sjuklöneersättning från Försäkringskassan 
var totalt 799 tSEK. Mycket av kostnaderna 
kan hänvisas till pandemin. 
 
Medborgare/Kund 
Gällande förskolan har SCB gjort om hela 
medborgarenkäten (Kolada) och nu mäts det 
följande: ”Förskolan fungerar bra i kommu-
nen”. Det har varit glädjande hög nöjdhet på 
förskolan då hela 94,3 % anser att förskolan 
fungerar bra och motsvarande siffra var 68 
% under 2020.  
 
Andelen elever behöriga till gymnasiet är 
91,8 %, vilket innebär att det är 6 elever som 
går på IM-programmet och är obehöriga till  
nationella gymnasieprogram. I kommunen 
finns det två individer som är inskrivna inom 
KAA, kommunala aktivitetsansvaret.  
 
Ca 50 % av grundskolans elever deltar på 
Musikskolans erbjudande till enskilda elev-
aktiviteter. Däremot räknas elever som  
deltar på LOUD inte in i statistiken. 
 
Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun (Kolada) var det endast 71,4 % 
2021 jämfört med 70,6 år 2020, när målet 
var att mer än 75 % totalt klarar sina gymna-
siala studier med examen inom 4 år. Det kan 
konstateras att flera elever lämnar gymnasiet 
med studiebevis i stället för fullständiga  
betyg med gymnasieexamen. Distansutbild-
ning är inte anpassad för alla individer. 

 
Medarbetare 
Personalomsättning inom förvaltningen har 
varit varierat. EHT har bytt båda skolskö-
terskorna och vi hade endast en logoped  
under våren, därav en miljon plus. 
 
Ledningsstaben gick med 377 tSEK i  
underskott när samordnartjänsten för  
Familjecentralen tog bort delvis till 2021. 
 
Sjukfrånvaro totalt för BoU 2021 landar på 
6,64 % när sjuktalet i kommen låg totalt på 
7,07 %. Trots pandemin har sjuktalet varit på 
samma nivå som året innan. Det kan konsta-
teras att pandemin har varit mer närvarande 
inom förskolan och fritidshemmets personal 
som är mycket nära våra barn och elever. 
 
INVESTERINGAR 
  

Budget Utfall Avvikelse 
Klumpanslag 
Ett-till-Ett 
Ombudgetering 

200 
1 100 

263 

195 
1 100 

21 

5 
0 

242 
 
Av klumpanslaget på totalt 200 tSEK har 
största delen av dessa medel gått till lokalan-
passningar och inventarier som förbättrat  
arbetsmiljön. Investeringar för förskolan  
Fågelboet (fd Apotekaren) har inte kunnat 
genomföras som planerat utifrån att SHBK 
inte kunnat genomföra åtgärder enligt plane-
ring. För dessa investeringar äskas ombud-
getering för 2022. 
 
FRAMTID 
Förskolan 
Ombyggnation av ny lokal till förskolan Få-
gelboet (fd Apotekaren) och Åkerbäret har 
kommit i gång. Ritningar är klara och bygg-
projekt kommer startas inom kort. Åkerbäret 
och Fågelboet kan därefter flytta till fina ny-
renoverade lokaler i andra ändan av den 
byggnad där Fågelboet ligger idag.  
 
För förskoleverksamheten handlar det även 
om att säkra kompetensförsörjning, andelen 
förskollärare är fortsatt för låg medan ande-
len personal som saknar utbildning för  
arbete med barn är fortsatt hög. Samtidigt 
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kan vi se att antalet barn med särskilda  
svårigheter ökar, vilket medför behov av  
förstärkningar och extra resurser. 
 
Förskolan fortsätter att arbeta med det syste-
matiska kvalitetsarbetet med dokumenthan-
tering som syftar till att kvalitetssäkra och 
kunna följa samt 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 stats-
bidrag för utveckling/förstärkning av skolan. 
 
Lärcentrum 
Arbetet med att kombinera svenska för  
invandrare med andra utbildningar inom 
kommunal vuxenutbildning fortsätter att 
vara ett prioriterat område. 
 
Några ytterligare volymökningar är inte att 
vänta på Lärcentrum. Däremot kan situat-
ionen förändras inom en snar framtid med 
tanke på oförutsägbara händelser i världen. 
 
Under 2022 har Skolverket kommit med en 
ny form av statsbidrag för så kallade ”Kom-
binationsutbildningar” och dessa genererar 
ett högre statsbidrag på 110 tkr/årsstudie-
plats. Det handlar om att man kombinerar  
yrkesutbildningar med SFI eller kurser i 
Svenska som andraspråk både på grundsko-
lenivå och gymnasienivå. I länet pågår just 
nu ett projekt som Skellefteå kommun är  
ledare för där vi undersöker hur vi kan sam-
ordna resurserna. Skellefteå har gjort en 
kartläggning och under 2022 ska vi göra ett 
försök att genomföra något tillsammans i 

länet, troligtvis en yrkesutbildning inom 
Handels där även mindre kommuner kan se 
att det finns ett rekryteringsbehov. 
 
Byggnaden som inhyser Lärcentrums verk-
samhet har omfattande behov av översyn då 
taket läcker på flera ställen och golvet svik-
tar. 
 
Musikskolan 
Musikskolans verksamhet är inne i en inten-
siv utvecklingsfas. Den har mycket samar-
bete utanför kommunen med hjälp av olika 
projekt.  
 
Tillsamman med Robertsfors kommun står 
Musikskolan bakom LOUD-projekt. Det  
innebär en utveckling av musikverksam-
heten i kommunen 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. År 2 
har inletts och LOUD har numera utvidgats 
till att innefatta 7 olika band och 31 elever 
deltar i dessa.  
 
Byggnader inom BoU 
Under 2022 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  
 2021 2020 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

102 603 
-115 269 
-12 666 
-15 968 
-28 634 

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

 
 
UTFALL FÖR HELÅRET 

 
Därav vatten- och avloppsverksamhet, 
VA 
 

REDOVISAT HELÅR  
 2021 2020 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

18 068 
-15 781 

2 287 
-2 464 

-177 

15 411 
-14 075 

1 336 
-2 135 

-799 
 
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 2021 
  Budget Utfall Diff 
Kollektivtrafik 6 411 6 333 +78 
Färd-/Riksfärdtjänst 2 425 1 350 +1 075 
Tillsyn Miljö Bygg 1 949 537 +1 412 
Bostadsanpassning 1 011 1 124 -113 
Fastighet/Park -21 703 -17 579 -4 124 
Del till avskrivning 2 387 0 +2 387 
Lokalvård  0 -238 +238 
Gator 8 321 8 264 +57 
VA -3 157 -2 661 -496 
Del till avskrivning 1 168 0 +1 168 
Renhållning -600 -685 +85 
Del till avskrivning -479 0 -479 
Måltid 14 163 14 310 -147 
SHB Ledning/Stab 2 501 1 914 +587 
Bilpool 0 -3 +3 
Totalt SHB 14 397 12 666 +1 731 

 
För sektor samhällsbyggnad totalt redovi-
sas ett överskott på ca 1,7 mkr. Överskottet 
är ca 1,5 mkr högre än prognosen i delårs-
bokslutet.  
 
De redovisade intäkterna är högre än budge-
terat med ca 5,4 mkr. Redovisade kostnader 
är totalt sett ca 3,7 mkr högre än budgeterat. 
På både intäkts- och kostnadssidan är det 
dock stora variationer mellan verk-
samheterna. 
 
 

 
Ordförande:    Carl-Johan Pettersson 
Sektorchef:     Carin Elofsson 
 

BUDGETUTFALL HELÅR 2021 
Redovisning 
Budgeterade  nettoramar 
Skillnad 

-12 666 
-14 397 
+1 731 

BUDGETUTFALL HELÅR 2021 
Redovisning 
Budgeterad nettoram 
Skillnad 

-177 
0 

-177 
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Den pågående pandemin har medfört ökat 
behov av skyddsutrustning och stärkta hy-
gienrutiner, vilket påverkat framförallt 
lokalvårdsverksamheten.  
 
I början av året kom mycket stora snö-
mängder på mycket kort tid. Detta har 
medfört höga kostnader för snöröjning, 
bortforsling av snö samt takskottning.  
 
E4-bygget har medfört stor aktivitet från 
GVA, med hög arbetsbelastning som följd 
och även höga kostnader. 
 
Renovering pga omfattande vattenskador 
på Fabriksvägen 3 har belastat resultatet 
både 2020 och 2021. Skadorna täcks ej av 
försäkring. 
 
 
SHB Ledning/Stab 
Överskottet på 587 tkr förklaras av att SHB-
chef är tjänstledig 25% för uppdrag som VD 
i Robertsforsbostäder.   
 
Bilpoolen är fortsatt påverkad av pågående 
pandemi och omställning till digitala mö-
ten. Lägre intäkter kompenseras av lägre 
kostnader för drivmedel och reparationer. 
 
Fastighet/park 
Den snörika vintern medförde kostnader 
för snöröjning och takskottning på ca 1,3 
mkr över budget. Kostnaden för el och 
fjärrvärme överstiger budget med ca 645 
tkr. I underskottet finns också kostnader på 
ca 1,8 mkr för åtgärder till följd av över-
svämning som skyfall orsakat på Fabriks-
vägen/Hälsocentralen. Akuta åtgärder på 
Fyrklövern och Lillebo under hösten bidrar 
till underskottet med 800 tkr. Budgetrad 
för fastighet justerad med 2 387 tkr för att 
täcka ökade kapitalkostnader pga nya för-
skolan Lillskogen, beslut i KS §26 2021-
02-22.  
 
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. 
 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
52 50 51 49 15 13 20 

Fastighetsunderhåll kr/kvm 
 
Fastigheter och maskiner är ålderstigna och 
klarar inte påfrestningarna vilket leder fram 
till många akuta åtgärder. 
 
Tillsyn miljö och bygg 
Miljö- och byggkontoret redovisar ett över-
skott på 1412 tkr för 2021. Detta förklaras av 
betydligt högre intäkter än budgeterat på 
bygglov samt lägre personalkostnader pga 
vakanser. 
 
Kostnaderna för bostadsanpassning har va-
rierat stort mellan åren. År 2018-2020 för-
brukades inte hela budgeten för bostadsan-
passning, men för år 2021 blev kostnaden 
113 tkr över budget. 
 
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. 
 
Måltidsverksamhet 
Måltidsverksamheten redovisar ett under-
skott på 147 tkr. Höga sjuklöner gör att per-
sonalkostnaden ligger något högre än budge-
terat. Lägre intäkter för främst mat till äldre 
vägs upp av att livsmedelskostnaden är lägre 
än budgeterat. 
 
Lokalvård 
Lokalvården redovisar ett överskott på 238 
tkr, vilket delvis beror på att ersättning för 
sjuklöner erhållits från staten. Brandstation 
och SBO-husen i Ånäset har tillkommit un-
der året, vilket medfört högre intäkter för 
lokalvården. Fler sommaröppna förskolor har 
också gjort att intäkterna blivit högre.  
 
 
 
 
 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

3 
 

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken redovisar ett överskott på 
78 tkr till följd av att vi erhållit ett omställ-
ningsbidrag från Region Västerbotten samt 
att resultat för 2020 reglerats under 2021.  
 
Färdtjänst 
Färdtjänst redovisar ett överskott med 1075 
tkr vilket förklaras av minskade resor inom 
främst riksfärdtjänst till följd av rådande 
pandemi.  
 
Gator 
Den snörika vintern medförde höga kost-
nader för snöröjning. Underhållsåtgärder har 
inte hunnits med enligt plan till följd av ar-
betsbelastning avseende åtgärder inom övrig 
verksamhet på GVA. Lägre personalkost-
nader och ersättning från Trafikskadetjänst 
påverkar också resultatet. Totalt redovisar 
verksamheten ett överskott på 57 tkr. 
 
 
Affärsmässig verksamhet 
 
VA 
Vatten- och avlopp (VA) redovisar ett un-
derskott mot budget på 496 tkr. Resultat  
inklusive kapital- och OH-kostnader landar 
på -177 tkr, vilket innebär en täckningsgrad 
på 99%.  
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
92,7% 101,8% 101,2% 92,2% 95,1% 99% 

Täckningsgrad VA-verksamhet (intäkter/kostnader) 
 
De höga kostnaderna för entreprenader 
beror på ett större antal läckor, främst till 
följd av E4-bygget. Personalkostnaderna är 
högre än budgeterat på grund av mycket 
övertid och behov av vikarier vid frånvaro. 
Budgetrad för VA justerad med 1 168 tkr 
för att täcka ökade kapitalkostnader, beslut 
i KS §174 2020-10-19. 
 
Renhållning 
Renhållningsverksamheten redovisar ett 
överskott på 85 tkr mot budget, efter 
avsättning genom fondering/förutbetald 
intäkt på ca 2,1 mkr. Renhållningsverk-
samheten är affärsmässig, d v s avgifterna 

ska täcka kostnader inkl kapitalkostnad. 
Om överskott redovisas ska detta egentlig-
en justeras med avgiftssänkning kom-
mande år. I bokslut för 2021 har istället en 
avsättning genom fondering/förutbetald 
intäkt gjorts för att täcka planerade inve-
steringar. Resultat inklusive kapital- och 
OH-kostnader är +/- 0 efter denna 
avsättning. Täckningsgrad efter 
uppbokning är 100%. 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 
112,7% 99,1% 103,1% 120,8% 100% 100% 

Täckningsgrad Renhållningsverksamhet (intäkter/kostnader) 
 
Budgetrad för renhållning justerad med 479 
tkr mot kapitalkostnader enligt beslut i KS 
§174 2020-10-19. 
 
PERSONALKOSTNADER 
Totalt för SHB ligger personalkostnaderna 
2021 strax under budget, dock med stora 
variationer mellan verksamheterna. 
 

Budget Förbrukat, kr Förbrukat, % Avv 
39 191 38 700 98,7% 491 

 
Sektorchef arbetar 25% som VD för 
Robertsforsbostäder, och ersättningen för 
detta bokförs som en intäkt för SHB Led-
ning/Stab.  
 
Inom Miljö- och bygg är personalkostna-
derna ca 300 tkr lägre än budgeterat vilket 
förklaras av vakans miljöinspektör under 
våren och vakans byggnadsinspektör i slu-
tet av året. 
 

Inom GVAR-verksamheterna är personal-
kostnaderna totalt ca 300 tkr lägre än bud-
geterat till följd av lägre bemanning. Dock 
ligger kostnaden över budget för VA-
delen, då personalen arbetat mycket över-
tid för att laga läckor främst pga E4-
bygget. Eget arbete motsvarande ca 265 tkr 
är nedlagt inom investeringsprojekt, och 
med det borträknat landar personalkostnad 
inom VA i nivå med budget. 
 

Personalkostnad inom fastighet/park är 226 
tkr högre än budgeterat, vilket beror på att 
vikarier anställts för att täcka upp vid sjuk-
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skrivning samt att det varit fler säsongsan-
ställda park. 
 
Personalkostnaden inom måltid är drygt 
100 tkr över budget, pga höga sjuklöne-
kostnader. 
 
 

Personalkostnaderna 2021 är 3,7% högre 
jämfört med år 2020 vilket delvis förklaras 
av ett antal vakanser under 2020.  
 
 
MÅLUPPFYLLELSE 
Nedan redovisas uppföljning av de mått 
som Samhällsbyggnadsutskottet fastställt i 
verksamhetsplan för 2021 under respektive 
målområde fastställt av kommunstyrelsen. 
 
Hållbar livssituation, är attraktiv att bo i 
Mått Värde 

2022 
Jan-Aug -21 

Andel företag som anser 
att de får de råd och den 
vägledning de behöver 
vid tillståndsgivning, 
tillsyn eller kontroll (i 
mycket hög och ganska 
hög utsträckning). 

55% Resultat från enkäten 
”Lokalt företagsklimat 
2021” redovisar inte 
andel företag utan ett 
”betyg. 
Betyg 2021 ligger på 
4,35 vilket kan 
jämföras med 
Sverigesnittet på 4,14. 

Andel företag som anser 
att det är lätt att komma i 
kontakt med kommunens 
handläggare (i mycket 
hög och ganska hög 
utsträckning). 

75% Resultat från enkäten 
”Lokalt företagsklimat 
2021” redovisar inte 
andel företag utan ett 
”betyg. 
Betyg 2021 ligger på 
5,0 vilket kan jämföras 
med Sverigesnittet på 
4,23. 

Sjukfrånvaro max 5% 
för sektorn som helhet 
och för respektive verk-
samhet 
 
Sektor SHB 
Fastighet 
GVAR 
Lokalvård 
Måltid 
Stab 

 
Max 
5% 

 
 
 
 
2021 (2020) 
7,41% (7,70%) 
6,97%  (6,14%) 
7,91%  (5,61%) 
8,54%  (13,34%) 
8,92% (10,78%) 
3,96 % (1,43%) 

Under sommaren har totalt elva sommar-
jobb tillhandahållits inom SHB, nio inom 
lokalvård och två inom fastighet. 
 
 

Fokusområde Uppföljning 

Utveckla dialogen med 
det lokala näringslivet 

Detta har inte genomförts i 
den utsträckning som var 
tänkt p g a pandemin. Info 
till företag avseende vissa 
delar i byggprocess har 
genomförts. 

Den fysiska 
planeringen ska utgå 
från människors behov 
och skapa 
förutsättningar för att 
utveckla miljöer där 
människor vill vistas. 

Det har varit ett händelserikt 
år med mycket nytt där 
samhällsplaneringen fått en 
helt ny roll och där mycket 
ligger framför oss, inte minst 
mot bakgrund av byggandet 
av Norrbotniabanan.  
 

 
 
God folkhälsa & utbildning, aktiv och i 
rörelse 

Mått Värde 
2022 

Jan-Aug -21 

Ökad andel medarbetare 
som nyttjar frisk-
vårdsbidraget (aktive-
ringsgrad) 

50% 34,78% 

Idrottshallar/utrustning 
är besiktad och god-
känd/säker 

100% Samtliga kommunalt 
ägda idrottshallar är 
besiktade och åtgär-
der har vidtagits där 
så har krävts. 

 
Fokusområde Uppföljning 

Utveckla dialogen med 
sektor Tillväxt och Barn- 
och utbildning 

Dialogen med sektor 
Tillväxt har utvecklats 
under året.  

 
 
Hållbar samhällsutveckling med ett gott 
näringslivsklimat 
 

Mått Värde 
2022 

Jan-Aug -21 

Avgifter för VA och 
renhållning täcker kost-
nader för drift, underhåll 
och investeringar/ 
avskrivningar 

 Avgifter för renhåll-
ning täcker idag 
kostnaderna och 
lämnar överskott till 
kommande investe-
ring. Avgifterna inom 
VA täcker under året 
inte kostnaderna till 
följd av åtgärder vid 
E4-bygget. 

Nettokostnaderna för 
verksamheterna ska inte 

Mindre 
än 104 % 

Låga nettokostnader 
2020 p g a många 
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överstiga 4 % jämfört med 
föregående år 

vakanser. Under 2021 
höga kostnader för 
snöröjning/takskott-
ning, renovering av 
Hälsocentralen efter 
skyfall. 

Insamlat mat- och 
restavfall, kg/person 

Mer än 
200 kg 

Plockanalys genomförs 
ej 2021. Här bör också 
noteras att målet är 
motsägelsefullt då 
insamling av restfall inte 
bör öka (190 kg år 2017) 
eftersom målet är ökad 
källsortering. 

Minska andelen Farligt 
avfall och el-avfall i 
restavfallet 

<0,005 
kg/vecka/
hushåll 

Plockanalys genomförs 
ej 2021 

Minska andelen papper och 
kartong i restavfallet 

<1,5 
kg/vecka/
hushåll 
 

Plockanalys genomförs 
ej 2021 

  
En första genomgång av utfallet vid som-
marstugeområden med kärl vid uppsam-
lingsplats visar dock på ett lågt värde för 
insamlat matavfall. Här kan antas att sorte-
ring inte genomförts till fullo. 
 

Fokusområde Uppföljning 

Sprida information och 
utveckla kunskapen om 
vikten av sopsortering  

Under året har påbörjat 
ett arbete att se över 
informationskanalerna för 
detta. 

Långsiktig plan för 
investeringar  

En första plan har tagits 
fram som sträcker sig fram 
till 2030. Arbetet med 
detta kommer att 
fortsätta kommande år. 

 
Samexistens med och respekt för natur 
och kultur 

Mått Värde 
2022 

Jan-Aug -21 

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

Minst 8 Nytt mätvärde på 
Kolada kommer 2022. 
Två detaljplaner för 
bostäder har antagiats: 
Lillkricksand 2 tomter, 
samt Lillbergets 
förskola med byggyta 
på totalt 5 600 kvm. 

Nöjd Region-Index – 
Bostäder 

> 50 Medborgarenkät har 
inte genomförts 2021. 

 
Fokusområde Uppföljning 

Aktivt arbete med att Två detaljplaner 

utveckla detaljplaner  fastställda, arbete pågår 
med ytterligare 
detaljplaner. Här krävs 
dock bl a 
kapacitetsutredning för 
vattenleverans och 
möjlighet att ta hand om 
avlopp. 
Kapacitetsutredning för 
vattenleverans till södra 
kommundelen har 
påbörjats (konsult WSP). 
Aktivt arbete för att öka 
effektiviteten och 
investeringar i ARV 
Robertsfors samt 
reinvestering i övriga 
avloppsanläggningar. 

 
 
INVESTERINGAR 

 Budget Utfall Avvikelse 
Årets invest. 
Ombudgetering 
Totalt SHB 

26 365 
14 776 
41 141 

5 683 
6 189 

11 872 

20 682 
8 587 

29 269 
 

Totalt har investeringar genomförts till ett 
belopp av 11 872 tkr vilket motsvarar 29% 
av budgeterade medel. 
 
Fastighet 

Fastighet 
Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Om- 
budgeteras 

Slutförda 2 985 3 683  
Påbörjade 7 790 1 442 6 348 
Ej påbörjade 350 0  0 
Summa 11 125 5 125 6 348 

 
Slutförda och påbörjade 
Totalt har nio investeringar slutförts. Av-
vikelsen mot budget avseende slutförda 
projekt förklaras i sin helhet av ombygg-
nationen av Nysätragården. Inför detta 
beslutades om ändring av investeringsän-
damål för tidigare budgeterade poster, d v s 
budget byggde på tidigare budgeterade 
belopp för andra ändamål och inte på en 
kostnadskalkyl för de faktiska åtgärderna. 
Utfallet blev ca 700 tkr högre än budgete-
rade medel på 1 213 tkr. 
 

Sju investeringsprojekt är påbörjade och 
ska enligt plan avslutas under första halv-
året 2022.  
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Ej påbörjat 
Inkommande vattenledning till skolan i 
Djäkneboda är inte påbörjat. Ytterligare 
utredning krävs. 
 
GVAR 

GVAR 
Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Om-
budgeteras 

Slutförda 2 683 3 564  
Påbörjade 12 347 2 286 10 061 
Ej påbörjade 0 0 0 
Summa 15 030 5 850 10 061 

 
Inom verksamhet GVAR har totalt åtta 
investeringsobjekt slutförts under året till 
en kostnad av 3 564 tkr. Detta överstiger 
budgeterade medel med 881 tkr. Detta för-
klaras av att investering i grovrens blev ca 
300 tkr högre till följd av arbete med elin-
stallation p g a att befintlig utrustning var i 
för dåligt skick. Investering i slamlagun 
blev ca 480 tkr högre än budgeterat till 
följd av att underarbete och befintlig platta 
var i mycket sämre skick än besiktning 
kunde visa. 
 
Övriga tolv investeringsobjekt har på-
börjats men inte kunnat slutföras under 
året. Detta beror på långa leveranstider till 
följd av pandemin i flera fall och även på 
lång handläggningstid hos tillsynsmyndig-
het. Åtta av projekten beräknas vara ge-
nomförda första halvåret 2022 och tre 
stycken vid augustis utgång 2022. 
 
Övrigt 

Övrigt 
Budget 

2021 
Utfall 
2021 

Om-
budgeteras 

Slutförda 585 729  
Påbörjade 9 226 167 9 059 
Ej påbörjade 5 175 0 5 175 
Summa 14 986 896 14 234 

 
 
Slutförda och påbörjade 
Avvikelsen mot budget förklaras av att 
inköp av väderskydd till busshållplatsen i 
Djäkneboda har gjorts för 120 tkr. Detta 
fanns inte budgeterat, men var nödvändigt 
p g a E4-ombyggnationen. På grund av 

beloppets storlek har ekonomikontoret 
beslutat att detta ska föras som investering. 
 
Lokalvården har genomfört investering i 
tvättmaskiner, dock har upphandling av 
arbetsfordon avbrutits då det endast kom 
ett anbud till mycket högt pris och lång 
leveranstid. Här ligger också klumpanslag 
för SHB med 200 tkr som beslutats gå till 
inköp av elbilar i lokalvården. 
 
Avseende förskolan i Ånäset fanns 8 576 
tkr budgeterat, varav 167 tkr har förbrukats 
under året. Investeringen har dock har le-
gat stilla i väntan på flytt av korttidsboen-
det Gläntan. Under december har dock 
projektering påbörjats och projektet plane-
ras att slutföras till juni 2022.  
 
Ej påbörjade 
För inköp av två bilar till bilpoolen fanns 
175 tkr budgeterat. Togs beslut att avvakta 
med inlösen leasingbil mot bakgrund av 
minskat resande i och med pandemin samt 
i avvaktan på fastställd bilpolicy. 
 
Avsättning till nytt centralkök med 5 000 
tkr. 
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KOMMUNSTYRELSEN 
VERKSAMHETER INOM SOCIALA UTSKOTTETS 
ANSVARSOMRÅDE 
  
 
REDOVISAT HELÅR 
 2021 2020 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

27 553 
-202 701 
-175 148 

-984 
-176 132              

35 884 
-209 018 
-173 134 

-1 223 
-174 357 

 
 
REDOVISAT HELÅR 
Ensamkommande 
barn 

2021 2020 

Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 

2086 1 629 
-667 -1 841 

1 419 -212 
 
 
UTFALL HELÅR  
 
BUDGETUTFALL HELÅR 2021 
Budgeterade nettoramar 
Redovisning 
Skillnad 

173 788 
173 729 

60  
 
 
 
 
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 2021 
  Budget Utfall Diff 
Insatser 
äldreomsorg  

93 501 
 94 431 -929 

Stab och 
ledning  19 116 19 040 76 

Insatser LSS 28 512 
 28 952 -440 

Insatser IFO 17 050 
 15 874 1 176 

Insatser HSL  15 609 
 16 851 -1 242 

Insatser EKB 0 -1419 1419 
Summa  173 788 173 729 60 

 
 
EKB  
Återfört en tidigare uppbokad skuld till 
migrationsverket på 1 302 000 som vi inte 
behöver betala tillbaka, därav ett sådant stort 
överskott på EKB-verksamheterna.  
 
Äldreomsorg  
Underskottet inom äldreomsorgen är totalt sett 
mindre än prognostiserat vid delårsbokslutet. 
Inom äldreomsorgen skulle vi under 2021 
minska kostnaderna för med 2700 tkr. De 
största underskotten har vi inom hemtjänsten 
Robertsfors – 1 697 tkr. Och Boendestöd – 731 
tkr  
Statsbidrag har använts till 
omställningskostnader i samband med 
stängning av SÄBO avdelning och flytt av 
korttidsboendet Gläntan, och därigenom 
bidragit till att minska det prognostiserade 
underskottet.  

 
Ordförande:                 Mona Andersson 
Socialchef:                  Jhonas Nilsson 
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ÄO Lyftet, uppbokat 1 560 tkr riskerar att 
återbetalas.  
 
Stab och ledning   
Ledning och stab redovisar ett överskott mot 
budget. Delar av vissa tjänster har finansierats 
med statsbidrag. Under året har 
tjänsteutrymmet för enhetschefer minskat 
utifrån omstruktureringen av äldreomsorgen.  
 
Funktionsnedsättning, LSS 
Inom funktionshinderomsorgen redovisar vi 
underskott på -440 tkr. Detta underskott hittar 
vi framförallt på gruppbostaden Bäckvägen och 
serviceboendet Inre Ringvägen.  
Dagcenter  har varit stängt under stora delar av 
året pga covid-19, och redovisar ett överskott 
mot budget på ca 600 tkr.  
 
Individ och familjeomsorg, IFO 
Redovisar ett överskott på 1176 tkr. Förklaras 
dels genom återfört statsbidrag Våld i nära 
relation 428 tkr som 2020 varit uppbokat som 
skuld. Bidragen är använda under 2020 men 
pengarna blev inte redovisade då så de påverkar 
resultatet 2021 istället. Vidare redovisas ett 
överskott mot budget avs försörjningsstöd med 
drygt 1 miljon. Dock har vi stora underskott på 
familjehemsvård Barn och Unga, 
institutionsvård Barn och Unga samt öppenvård 
vuxna.  
 
HSL 
Stort lager av skyddsutrustning, lagervärdet har 
ökat med 1 125 tkr från 2020 och har nu ett 
värde på totalt 1 468 tkr. Detta påverkar HSL 
resultat genom en minskad kostnad som 
motsvarar lagerförändringen. Statsbidrag har 
också använts. Underskottet inom HSL 
förklaras främst med behovet att anlita 
bemanningsföretag för att klara 
kompetensförsörjning under sommar och höst. 
 
Utgifter och intäkter kopplade till Covid-19 
Återsökt covidkostnader från 2020 och fått 
pengar från socialstyrelsen, dessa har gått till 
HSL då de stått för stora kostnader gällande 
skyddsutrustning  
 
 

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. 
 
Arbetar tillsammans med samverkanspartners 
utifrån övergripande handlingsplan kring våld i 
nära relation och hedersrelaterat våld. Under 
året har det påbörjats ett arbete att tillsammans 
med skola, HC och polis tar fram en 
handlingsplan för suicidprevention.  
 
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 och 2020.  Och det har minskat 
för varje år. Uppgifter för 2021 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 vi kommit längst inom 
äldreomsorgen där vi med framgång infört 
tillsynskameror, GPS positionering mm. Inom 
hemtjänsten har vi infört möjlighet att 
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dokumentera och läsa dokumentation direkt i 
mobilen vilket är tidsbesparande. En mycket 
stor del av vår möten sker digitalt utifrån 
devisen digitalt då det går, och fysiskt när det 
behövs. Här pågår en ständig utveckling och 
mycket arbete återstår 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 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. Under 2021 uppgick 
sjuktalen totalt inom sektorn till 8,31% vilket 
ärn en minskning  med nästan en procentenhet 
från 2020. Sektorn har doci inte nått 
kommunstyrelsen mål med sjuktal på 5,5 % 
även om vissa verksamheter har lägre 
sjukfrånvaro än så. 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 
Förändringsarbete). 
 
Individ och familjeomsorgen samarbetar 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. Vidare jobbar socialsekreterare 
rutinmässigt med att följa upp vuxnas vanor 
kring alkohol, droger och tobak i samband med 
utredning.  
 
Inom äldreomsorgen ska sektorn erbjuda 
träffpunkter en gång i veckan i våra tre tätorter, 
Bygdeå, Robertsfors och Ånäset. Vilket tyvärr 
inte kunnat genomföras under den pågående 
pandemin. Detsamma gäller för den 
rörelseträning som tidigare erbjudits i våra tre 
tätorter.  
 
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 har 
vår målsättning varit att erbjuda äldre i våra tre 
tätorter röreseträning en gång i veckan. 
Röreseträningen utgår från en evidensbaserad 
metod. Detta har dock inte kunnat genomföras 
på grund av rådande pandemi. Privata initiativ 
har dock tagits och rörelseträning erbjuds till 
viss del därigenom.  
 
Inom detta område når vi inte målsättningen 
och vi har bland det högsta antalet fallskador i 
riket under 2020 med 4308 fallskador per 
100 000 invånare vilket är en ökning från 2019. 
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 
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Under året har en omställning gjorts inom 
äldreomsorgen, där vi minskat antalet SÄBO 
platser och ökat resurserna till hemtjänsten. 
Denna omställning har delvis finansierats med 
statsbidrag. Vidare har Korttidsboendet Gläntan 
samlokaliserats med Nysätragården vilket 
kommer att bidra till ett effektivare 
resursutnyttjande. Sammantaget under 2021 så 
har sociala sektorn hållit budget med en 
marginal på 90 tkr  
 
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.  
 
 
Måluppfyllelse avseende sjuktal 
 
Underlaget som presenteras nedan avser 
perioden 2021-01-01 till 2021-12-31 
 
Hemtjänst 
Hemtjänst Robertsfors:  7,84 % 
Hemtjänst Norra:   3,41 % 
 
Särskilt Boende 
Lövlunden:    9,54 % 
Edfastgården:   11,42 % 
Nysätragården:  15,68 % 
Gläntans korttidsboende:   8,56% 
 
 
HSL-enhet:   4,55 % 
 
LSS 
Assistans:   7,96 % 
LSS:   5,84 % 
Servicebostad:  11,45 % 
 
Biståndsbedömning  
Handläggare:   19,43 % 
 

IFO 
Handläggare:  4,05 % 
 
 
Medarbetare totalt 
Den totala sjukfrånvaron inom sektorn under 
perioden uppgick till 8,31 %. 
 
 
INVESTERINGAR  
 

 Budget Utfall Avvikelse 
Årets invest 200 323 -123 

Ombudgeteringar 1975 1 844 131 
Totalt  2175 2 167 8 

 



KOMMUNSTYRELSEN  
VERKSAMHETER INOM TILLVÄXTUTSKOTTET ANSVARSOMRÅDE 
 
 
REDOVISAT HELÅR  
 2021 2020 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

13 455 
-30 341 
-16 886 

-405 
-17 291 

 

11 365 
-27 582  
-16 217 

-671 
-16 888 

 
UTFALL FÖR HELÅRET 
 
BUDGETUTFALL  HELÅR 2021 
Redovisning 
Budgeterade nettoramar 
Skillnad 

-16 886 
17 542 

656 

UTSKOTTETS UPPGIFTER 
 
Kommunstyrelsens tillväxtutskott ansvarar 
för allmänna utvecklingsfrågor och 
näringslivsutveckling. Beslut om eventuell 
kommunal medfinansiering av olika 
utvecklingsprojekt mm. Sektor Tillväxt 
vilar på 3 ben.   
 
Näringsliv 
Besöksnäring 
Digitalisering 

Arbetsmarknadsenhet 
Samordningsförbund 
Bruksam, Integration  

Folkhälsa 
Kultur 
Ideell 

Bruksam ligger just nu under Näringsliv. Kommer 
flyttas till arbetsmarknad år 2022.  
 
Dessa är sedan uppdelade i följande 
verksamheter vilket utskottet ansvarar för:  
 

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

• Projekt 
 
 
 
Ordförande:  Gun Ivesund 
Sektorchef: Magnus Hansson  
 
 

UTSKOTTETS RESULTAT 
 

UTFALL FÖR HELÅRET 2021 
  Budget Utfall Diff 
Näringsliv, 
besöksnäring 2 511 3 209 -698 
Arbetsmarknads
enhet 1 618 1 259 

 
359 

Strategiska 
Anställningar 288 71 

 
217 

Kultur, hälsa, 
ideell 13 125 12 347 778 
Totalt 17 542 16 886 656 

 
 
Differenser i prognostiserat utfall 2021  
 
Näringsliv och besöksnäringens underskott 
beror till större delen på Bruksam som 
faller ut på resultatet då de inte har haft 
någon budget för 2021. Bruksam gick med 
ett resultat på minus 674tkr (712 tkr 2020). 
Det övriga beror på projekt som fallit ut på 
året. Vi har valt att inte anställa någon på 
turism/föreningar utan den delen görs av 
befintlig personal och i stället koncentrera 
den resursen till Bruksam också. Detta för 
att hålla budget men också skapa klimat på 
Bruksam som i slutändan leder till goda 
individuella utvecklingsmöjligheter för de 
personer som placeras där 
 
Överskottet på Arbetsmarknadsenheten 
beror till största delen på att vi är mycket 
bra inom koncernen på att få ut människor 
i arbete. Det blir inte stora utgifter från de 
statliga medel vi tilldelas för våra 
nyanlända, till försörjningsstöd, som 
tidigare. 



 
Strategisk anställning har ett överskott då 
det gått 2 personer där men en av dessa 
fick relativt snabbt arbete och den andra 
kom in senare.  
 
Kultur hälsa och ideell går med överskott 
Dock varierar det mellan olika 
verksamheter hur året gått. 
Ungdomsgårdarna har inte varit öppna 
vilket minskat kostnaderna för den 
verksamheten. Den budget som finns för 
bidrag har inte heller förbrukats p g a färre 
ansökningar, antagligen till följd av 
Coronan.  
 
Även teater/kultur har kvar stora delar av 
sin utåtriktade evenemangsbudget på grund 
av Corona. Badhuset har gjort ett 
underskott därför att intäkterna till stor del 
försvunnit helt sista 2 åren samt att en del 
kostnader kring klor m.m. har ökat samt att 
de fasta kostnaderna funnit kvar.   
 
Elpriserna har även de ökat lite vilket gjort 
att budget för friluftslivet gått med 
underskott. 
 
PERSONALKOSTNADER 
 
Tillväxtenheten har fått ersättning för 
sjuklönekostnad med 42 162kr under året 
pga. Corona. Tillväxtenheten har också fått 
ersättning för sökta kostnader för december 
2020 med 6 817kr. Dessa 6 tkr var för 
lönekostnad på en personal som ansvarig 
för info om Corona till medborgarna.  
 
Tillväxtenheten har haft ökade kostnader 
pga. Corona för ytdesinfektion, 
handdesinfektion och munskydd med 11 
011kr. Dessa 11tkr har inget stöd betalats 
ut från staten. 
 
Sjuktalet för tillväxtenheten under år 2021 
är 3,9% 
 

Budget Förbruka, 
kr 

Förbrukat, 
% 

Avvikelse 

8 824 7 518 85,2% 1 305 
 

I ovanstående redovisade siffror för 
personalkostnader ingår inte personal-
kostnader som finns redovisade i projekt. 
Detta eftersom projekten täcks av bidrag.  
 
Personalkostnader för Bruksams 
verksamhet finns inte med i ovanstående 
redovisade siffror. Personalkostnaderna för 
Bruksam uppgår för år 2021 till 3 985tkr, 
redovisade intäkter från 
Arbetsförmedlingen uppgår till 3 237tkr.  
 
Minskade personalkostnader på 
ungdomsgårdarna som varit stängt p g a 
pandemin. Därav mindre timlönkostnader. 
Personal som belastar verksamhet 
fritidskontor har under året gått i projekt 
därav minskade personalkostnader. Sen har 
även verksamhet skolbiblioteket minskade 
lönekostnader där stora anledningen är 
VAB i slutet av året. 
 
Arbetsmarknadsenheten har en ökning p g 
a informatör som anställdes i början av 
kvartal 2 år 2020. Därav en ökning år 
2021. Den ökningen finns inte under 2022 
då en av informatörerna med ansvar för 
digitalisering avslutar sin anställning vid 
kommunen och digitaliseringsstrateg 
anställs som tar över men som ligger 
organisatoriskt under it. 
 
NÄRINGSLIV/BESÖKSNÄRING/DIGI
TALISERING  
 
Näringsliv 
 
Företagsklimat 
Företagsklimatet har i det långa 
perspektivet utvecklats positivt. År 2010 
låg kommunen på plats 255 i landet och 
vid mätningarna 2021 låg kommunen på 
plats 117. Även om det interna målet att nå 
plats 100 vid rankningen i april 2021 inte 
nåddes får vi vara mycket nöjda med den 
långsiktiga positiva trenden. I en 
jämförelse inom länet ligger kommunen på 
plats 4-8 bland länets 15 kommuner. 
Anledningen till den försämrade 
placeringen beror marginellt på den lokala 



bedömningen utan mer på att andra 
kommuner, som tidigare legat mycket lågt, 
nu förbättrats avsevärt. Bland dessa kan 
framför allt nämnas Malå, Norsjö och 
Lycksele kommuner vilka bland annat 
fokuserat arbetet gällande förbättrad 
information kring upphandlingar och 
gemensamma insatser med det privata 
näringslivet gällande arbetskrafts-
försörjning.  
 
Förutsättningar för att ytterligare förbättra 
utfallet kräver en större prioritering av 
näringslivsfrågorna i samtliga kommunala 
verksamheter och då främst relaterat till 
skola och utbildning, fiber & bredband 
samt upphandling.  
 
Nyföretagarrådgivning 
3 personer sökte under 2021 rådgivning. 
En jämn könsfördelning konstateras. Två 
stycken var kvinnor och en man. Av dessa 
sammanlagt 3 personer så har 2 registrerat 
bolag.    
 
Nyföretagande 
Det totala nyföretagandet har under 2021 
minskat något till totalt 39 jämfört med 
2020 45. Orsaker kan antas bland annat 
bero på en osäkerhet relaterat till 
arbetsmarknad och pandemi. 
Associationsformerna fortsätter att avvika 
från landet som helhet då andelen enskilda 
firmor är klart dominerande i vår kommun. 
62 procent av de registrerade bolagen 
avsåg enskild verksamhet och enkla bolag, 
en siffra som i landet som helhet ligger på 
cirka 50 procent. Nyregistreringar per 1000 
invånare 5,7. 
 
Jämställdhet 
Arbetsmarknader är av tradition 
könsuppdelade. 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 
könsfördelning 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 2021 drevs aktiviteten 
”sommarlovsföretagare 2021” med sex 
aktiva ungdomar, fyra kvinnor samt två 
män varav en utlandsfödd man. Årets 
verksamheter 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 hoppas på ett ännu större 
intresse från ungdomarna för 
sommarlovsföretagare 2022 och hoppas att 
inte pandemin ska ställa till problem. Vår 
näringslivsstrateg var i år utsedd att sitta i 
juryn för årets UF-företag i Västerbotten. 
Bryt tystnaden UF utsågs till årets UF-
företag i Västerbotten. Bakom UF-
företaget står två elever på 
Tannbergsskolan i Lycksele. Samtidigt 
utsågs Tannbergsskolan till årets UF-skola 
i Västerbotten.   
 
Företagsbesök 
På grund av pandemin har de traditionella 
företagsbesöken begränsats. Digitala 
företagsmöten har i huvudsak genomförts 
genom de egna och kommungemensamma 
webbinarier som genomförts inom projekt 
NIS 6.0. Det årliga stormötet mellan 
företag och kommunens företrädare kunde 
genomföras under perioden med minskade 
restriktioner under november. 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 före 
pandemin.   
 
Näringslivsprojekt NIS 6.0 
I oktober 2019 sparkade vi igång projektet 
Näringsliv i samverkan – NIS 6.0. 
Budgetomslutning ligger på drygt 16 
MSEK varar EU-medel utgör cirka 8 
MSEK. Regionala medel tillkommer med 
cirka 3,3MSEK och samtliga Umeås 
kranskommuner satsar vardera cirka 1 
MSEK vardera i projektet. Robertsfors 
kommun är projektägare och Vindeln, 
Vännäs, Bjurholm och Nordmalings 
kommuner är samverkansparter. Projektets 
syfte är stödja utveckling och tillväxt 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  december 2022. 
Projektledare är Jan Paulsson. När vi nu 
nått ¾ in i projektet konstaterar vi att vi 
redan uppnått målet stöd till 400 företag. 
40 nyanställningar totalt ger genomsnittligt 
åtta per kommun, en siffra som vi i 
Robertsfors kommun redan har uppnått. 
Aktiviteter är planerade under våren 2022 
och projektavslutsarbetet inleds under 
hösten 2022. 
 
Satsning bostäder norra kommundelen 
Under kvartal 4 genomfördes en satsning 
mot norra kommundelen. För att stimulera 
boende i den norra kommundelen att hyra 
ut eller sälja tomma hus inventerades 
fastighetsbeståndet med hjälp av 
privatpersoner i byarna och ägarna till de 
tomma husen som kom fram via 
inventeringen samt ensamboende över 65 
år och par över 70 år inbjöds via brev till 
ett möte på Tingshuset i Ånäset där det 
informerades om bl.a. Northvolt, 
kontraktsskrivning och prisutveckling.  
 

Annonsering skedde också i Mellanbygden 
och på anslagstavlor. Mötet var välbesökt. 
Efter mötet hade några ytterligare bostäder 
tillkommit till Northvolts uthyrningskanal, 
en fastighet lämnats till mäklare och ett 
kontrakt upprättats. Man bör dock tillägga 
att försäljning eller uthyrning av en 
fastighet inte görs i en handvändning utan 
är en process som måste få ta tid.  
 
 
Kommunikation  
Även 2021 har covid-19 präglat 
kommunikationen såtillvida att vi 
tillsammans med övriga länsaktörer, under 
samordning av Länsstyrelsen Västerbotten, 
varit en proaktiv aktör för att begränsa 
smittspridningen av covid-19. 
Kommunikatören har i egenskap av 
kriskommunikatör deltagit i de regionala 
samverkanskonferenserna med anledning 
av coronaviruset. Kommunikatören har 
även deltagit i konferenser med 
kriskommunikatörsnätverket i 
Västerbotten. Detta har inneburit att vi har 
kunnat kommunicera länsgemensamma 
budskap tillsammans med övriga 
kommuner i syfte att bromsa 
smittspridningen av covid.19. 
 
Första halvåret 2021 fortsatte vi att 
publicera de veckovisa nyhets-
uppdateringarna gällande coronaläget i 
kommunen som påbörjades under v. 45 
2020. När samhällspridningen avtog under 
sommaren 2021 beslutades att 
informationen skulle upphöra i denna 
form. Dock har vi publicerat regelbundna 
uppdateringar vid förändringar i läget inom 
kommunen eller i nationella direktiv. 
  
Vi har fortsatt att arbeta med regelbundna 
uppdateringar på kommunens hemsida 
samt övriga digitala kanaler. Även 
regelbundet bevakat kommunens sociala 
medier för att ta del av och besvara 
kommentarer där. 
10 helsidesannonser gick ut i tidningen 
Västerbottens-Mellanbygd under året. 



Detta för att nå även dem utan tillgång till 
digital information. 
Turistbroschyren för Robertsfors kommun 
trycktes och delades ut i kommunens 
samtliga hushåll. 
Fem pressmeddelanden gick ut. 
 
Allt fler inom koncernen kontaktade 
Informationsavdelningen i rådgivande 
syfte under 2021 än vad som var fallet 
2020, många gånger med anledning av 
extern och intern covid-information. Den 
rådgivande rollen blir allt viktigare för att 
rätt budskap ska nå fram till rätt målgrupp 
utan risk för feltolkningar.  
 
Informationsavdelningen har bistått 
samtliga sektorer genom att hjälpa till med 
textformuleringar, korrekturläsning, 
fotografering, bildval, produktion av 
foldrar, bokning av annonser i tryckpress, 
val av publiceringsplattform för olika 
sammanhang, med mera. 
 
Krisberedskap(beredskapssamordnare) 
Under 2021 har vi stöttat den 
kommungemensamma hanteringen av 
Coronaviruset Covid-19, med insamling, 
sammanställning och rapportering av 
lägesbild till Länsstyrelsen samt med att 
stötta den krishantering som skötts av 
kommunledningen som främst pågick 
under första halvan av året. 
 
Utöver corona-hanteringen har 
beredskapssamordnaren i samverkan med 
bl a Sektor Samhällsbyggnad påbörjat 
planering av nödvattenförsörjning samt 
tillsammans med Sociala sektorn arbetat 
fram kontinuitetsplan för Hemtjänsten i 
händelse av störningar samt upprättat plan 
för konsekvensbaserade vädervarningar. 
 
Vi har även deltagit i externa nätverk 
kopplade till krisberedskap samt 
uppdaterat erforderliga dokument och 
processer.  
 
Digitalisering 
Inom digitaliseringsområdet färdigställdes 

och lansera en ny version av kommunens 
webbplats i början av året som uppfyller de 
lagkrav som ställs i webb-
tillgänglighetsdirektivet samt uppfyller de 
förändrade datalagringskrav som Schrems 
II medför.  

Servicekiosken "Robert" har under året 
placerats i kommunhusets reception med 
uppdraget att ta emot besökare och svara 
på enklare frågor som var du kan lämna 
brev exempelvis. Du kan genom "Robert" 
också boka möten med tjänstepersoner. 
När riktlinjerna kring att arbeta hemifrån 
börjar lättas upp kommer "Roberts" 
funktionalitet utökas med att du som 
besökare ska kunna "ringa" (likt en 
ringklocka) efter den avdelning som du vill 
besöka. 

När det kommer till e-tjänster så ser vi en 
fortsatt stadig tillströmning av medborgare 
till plattformen och allt fler väljer att 
skicka in sina ansökningar digitalt. Under 
2021 besöktes e-tjänsteplattformen av 
7 894 unika besökare. Populäraste 
månaderna var april, maj, juni samt 
augusti. 

Under andra halvan av året har en ny 
digitaliseringspolicy antagits, kopplat till 
detta har också en ny tjänst vid namn 
Digitaliseringsstrateg utlysts. Arbetet kring 
digitalisering kommer i samband med detta 
att flyttas över från Tillväxtavdelningen till 
IT-kontoret. 

Besöksnäring 
Under året har sedvanlig 
besöksnäringsverksamhet bedrivits. 
Robertsfors Kommun har aktivt arbetat 
med att hålla de egna besöksmålen i gott 
skick samt webb – visitrobertsfors.se samt 
instagram visitrobertsfors levande och 
uppdaterad. Det har varit mycket 
uppskattat.  
 
En ny besöksnäringsstrategi för närmaste 5 
åren har tagits fram och varit ute på remiss. 
Den bör antas under 2022 Q2. Förslaget 



från förvaltningen är att anställa en person 
på föreningar/besöksnäring på 40 % + 60 
%. Denna blir då en väg in för 
besöksnäringens aktörer.  
 
Turistekonomisk mätning har genomförts 
och visar att vi har en stark marknad där 
och det bör satsas på denna fråga mer än 
tidigare. Eftersom den turistekonomiska 
mätningen släpar ett år så är sifforna ev 
väldigt missvisande 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 2020 ca 180 
miljoner kr för turismen i Robertsfors 
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 500 följare, 55 % kvinnor och 
45 % män i skrivande stund, med nya föl- 
jare varje vecka. Många har varit 
intresserade och engagerade i våra sociala 
medier genom att både skriftligt och 
muntligt uttrycka uppskattning 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 & 2021 är två riktigt speciella år 
p g a pandemin. Den turistekonomiska 
mätningen nästa år blir väldigt intressant ur 
många perspektiv. Under 2022 är tanken 
idag att anställa en person som är en väg in 
för besöksnäringens aktörer. Under kvartal 

2, 2022, bör besöksnäringsstrategin gå upp 
politiskt.  
 
Naturvårdsprojekt/Rickleån 
Under 2021 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 
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 2021 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).  
 
Under 2021 har kommunen meddelats att 
en utrivning av befintliga kraftverk i 
centrala Robertsfors och Fredriksfors ska 
upp till Nationell prövning varvid det de 
närmaste åren kommer att handla om att 
bevaka kommunens och medborgarnas 
intresse i frågan kring infrastrukturens 
betydelse för samhällsutvecklingen, samt 
stimulera satsningar kring ex fiske, boende 
vandring ur ett besöksnäringsperspektiv.  
 
Fortsätt till nästa sida och läs mer om 
Samordningsförbund, arbetsmarknadsenhet 
& integration.  



SAMORDNINGSFÖRBUND/ARBETS
MARKNADSENHET/INTEGRATION/ 
 

Samordningsteamet Robertsfors 
Robertsfors kommun har nu varit medlem i 
Samordningsförbundet Umeåregionen i 
fem års tid. Under denna tid har 
Samordningsteamet i Robertsfors 
kontinuerligt utvecklats som en 
samverkansarena där medarbetare från de 
olika huvudmännen samordnar sina 
reguljära uppdrag. Samarbetet är  
strukturerat och tar hänsyn till de 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 samhällsstödet kan 
olika slags konkurrens och/eller 
dubbelarbete minskas och förhoppningsvis 
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 
ansvarar för att rapportera till 
Samordningsförbundet och uppföljning 
sker per tertial och i enlighet med planen 
för social redovisning samt vid särskilda 
uppföljningstillfällen i styrelsen och 
beredningsgruppen.  
 
Under 2021 har aktualiseringarna till 
Samordningsteamet i Robertsfors minskat 
drastiskt från tidigare år. Orsakerna till 
detta är oklara och det finns en uppenbar 
risk att individer med behov av förstärkt 
samverkan ej erhåller det stöd som 
samordningsteamet kan erbjuda.  
 
Under året har totalt 19 individer 
aktualiserats till Samordningsteamet i 
Robertsfors varav 13 bedömdes ha behov 
av förstärkt samverkan. Det var i 64 % av 
fallen Robertsfors kommun som 
aktualiserade ärenden via socialtjänsten, 
Lärcentrum och det kommunala 
aktivitetsansvaret. Arbetsförmedlingen 
aktualiserade 26 %, Försäkringskassan 5 %  
och Region Västerbotten 5 %. Av de 19 
individer som aktualiserades så var 58 % 
kvinnor. 
 
Sammanlagt har 36 individer (16 kvinnor 
och 20 män) deltagit i samverkansinsatser 
inom Samordningsteamet i Robertsfors 
under 2021, varav 13 är nya för året (8 
kvinnor och 5 män). Av de 26 individer 
som har avslutats (11 kvinnor och 5 män) 
har 22 stycken (9 kvinnor och 13 män) 
avslutats till en långsiktig lösning. Drygt 
40% av dessa individer har gått vidare till 
arbete (inklusive extratjänster.)  

Feriearbeten 
Robertsfors kommun har även under detta 
år erbjudit feriejobb för ungdomar under 
sommarlovet 2021. Ett statligt stöd har 
möjliggjort att vi har kunnat erbjuda 
ytterligare 16 ungdomar feriejobb inom 
våra egna verksamheter och alla som har 
ansökt och tillhört prioriterad grupp har 

därför också erbjudits feriearbete.  Totalt 
42 ungdomar har tackat ja och kommunen 
har inom sina egna verksamheter 
tillhandahållit platser hos Bruksam (8), 
Bruksmuseum (3), Biblioteket (1), 
Badhuset (2), Fastighet (2), 
Lokalvården(9), Humlan (3) samt inom 
barnomsorgen (3). Externa platser har 
funnit hos Legdeå-Sikeå Intresseförening 
(3), Lufta camping (4), Röda Korset (1)  
 
Malin i Ratan (1), Flarkens IK (1)samt hos 
en lantbrukare (1).  
 
Bruksam 
Bruksam står i dagsläget på tre ben. En 
plats att växa på för att göra sig 
anställningsbar. 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 2 anställda; en 
arbetsledare och en handledare. 
Verksamheten har också  en anställd med 
lönesubvention som gör mycket kring 
butiken men utför ingen handledning av 
individer. 24 personer har varit placerade 
på Bruksam. En del har haft arbetsträning, 
praktik eller extratjänst hos oss.  
 
Vi har även strategiska tjänster. 
Feriearbetare under sommaren har vi också 
tagit emot. 
 
 
 Antal: Kvinnor: Män: Avslutade: 
Extratjänster 9 4 5 2 
Strategiska tj 1 1 0 0 
Abetstr/syssel 7 3 4 5 
Feriearbetare 8 3 5 8 
Summa: 24 11 14 15 
 

De som är avslutade under året: 1 har gått 
ut i arbete. 1 har gått på föräldraledighet. 1 
har fortsatt rehabilitering hos annan 
myndighet. 1 är fortsatt aktivt 



arbetssökande. 2 extratjänster är fortsatt i 
annan kommunal verksamhet. 2 avbrott. 
 
Butiken  
Bruksam har under året varit öppet 3 dagar 
i veckan. Butiken erbjuder bra möjligheter 
till arbetsträning och språkträning. Butiken 
omsatte 2021, 318 205 kronor jämfört med 
442 190 kronor (2020). Intern försäljning 
42 849kr. Minskad försäljning och färre 
inskrivna på Bruksam 2021 beror dels på 
C19 och färre handledare.  
 
Kommunens verksamheter 
Kommunens verksamheter har under året 
köpt varor för 21 678 kronor. Jämfört med 
88 380 kronor (2020) Bruksam har utfört 
325 arbetstimmar åt kommunens olika 
verksamheter. Jämfört med 778 timmar 
(2020) detta beror på C19 och    
ändrade rutiner för hämtning. 
 
Tjänsterna har bestått av utkörning och 
hämtning av möbler/saker. Bortkörning av 
skrot. Flyttstädning, lokalvård, 
röjning/trimning, snöskottning, 
reparationer och tillverkning av olika 
saker. Bruksam har haft hand om uthyrning 
av Golfen, Rotegården och vassklipparen. 
Städning på Globalen, 43:an och Golfen 
har utförts. Försäljning och utlämning av 
latrintunnor har Bruksam ordnat.  
 
UTLÄMNADE VAROR INOM KOMMUNEN 2021-01-01–
2021-12-31    

Totalt Per månad 

Barn och 
utbildning 

12 523 1043 

Socialtjänst 4096 340 

Tillväxtsektorn 1895 158 

SHBK          1680                  140 
   

    

Alla sektorer 20 194 1681 

 
 
 
 
 
 

 
UTFÖRDA TJÄNSTER INOM KOMMUNEN 2021-01-
01-2021-12-31 

 

  
Totalt antal timmar Kostnad Per 

månad 
Barn och 
utbildning 

67   20 569 
 

Socialtjänst 33,5   10 285 
 

Tillväxtsektorn 465  142 755 
 

SHBK 
 

73      22 411 
 

Alla sektorer 638,5 196 020 
 

 
Av de 465 timmar Bruksam gör åt sektor 
Tillväxt är 210 timmar åt Bruksmuseet.  
 
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 
kommuner är skyldiga att efter anvisning 
ta emot nyanlända som beviljats 
uppehållstillstånd. 

Migrationsverket ansvarar för 
anvisningarna till kommunen. Robertsfors 
kommuntal 2021 var 10 personer. Corona 
pandemin påverkade inresor till landet stort 
i början av året men under sommaren och 
till och med december så kunde vi ta emot 
vårt kommuntal på 10 personer. Till 
kommunen kom också en familj på 4 
personer som var anvisade 2020 men inte 
haft möjlighet att resa, de räknades till 
kommuntalet för 2020.  Kommunen tog 
även emot 3 personer på 
familjeåterförening. Det totala mottagande 
för 2021 var 13 personer fördelat enligt 
följande. 

Nationalitet/antal personer 
 
Dem. Rep. Kongo 5 
Eritrea  2 
Jemen  3 
Sudan  3  
 
 
 



Ålder 
   8   personer 0-19 år 
   0 20-29 år 
   5 30-39 år 
   0 40-49 år 
   0 50-59 år 
   0 60-69 år 
   0 70-79 år 
    
 
Av årets mottagna kom: 
10 som kvotflyktingar 
3 som familjeåterförening direkt från sina 
hemländer eller annat land 
 
 
Det har gått relativt bra att hitta lägenheter 
till de personer som anvisats under 2021. 
Eftersom kommunen har möjlighet att 
återsöka tomhyror hos Migrationsverket så 
går det att planera mottagandet ganska bra. 
Ibland anvisas en hel familj och ibland 
ensamstående och det är inget som 
kommunen styr över. Dock är 
trångboddheten ett problem för familjer 
som kommit tidigare år och som blivit fler 
familjemedlemmar. De nyanlända som 
kom under 2021 har alla fått lägenhet i 
Robertsfors. 
 
Initialt betalas försörjningsstöd ut enligt 
norm till de nyanlända tills deras egen 
ersättning från Försäkringskassan kommit i 
gång. Glappersättningen som kommunen 
fick i schablonbidrag för varje person som 
kom under 2021 används till detta.  
 
 
Utbetalningar för glappersättningen ser ut 
så här:  
 
Från anläggningsboende eller 
kvotflyktingar, 

• 3 000 kronor för barn och 
ungdomar under 20 år 

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

 

Från eget boende eller familjeåterförening 
betalas, 

• 3 000 kronor för barn och 
ungdomar under 20 år 

• 4 000 kronor för vuxna som 
fyllt 20 men inte 65 år. 

Kommunen får ersättning under 2 år med 
ett schablonbelopp som fastställs varje år. 
Schablonbeloppet ska täcka kostnader för 
etableringsinsatser för nyanlända personer. 
Ersättningen betalas ut med delbelopp 
under en tvåårsperiod och flyttar den 
nyanlände så tar mottagande kommun 
emot resterande schablonersättning. 

Schablonbelopp för 2021 var, 

• 149 600 kronor för en person 
som inte har fyllt 65 år 

• 84 000 kronor för en person 
som har fyllt 65 år. 

Under 2021 har kommunen bara blivit 
anvisade kvotflyktingar. Detta beror på att 
de har kommit betydligt färre flyktingar till 
Sverige under året vilket innebär att de 
flyktingar som placeras på 
migrationsverkets anläggningsboenden 
runt om i Sverige har minskat. De 
asylsökande som får uppehållstillstånd bor 
oftast kvar i den kommun 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 
försörjningsstöd 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 
målgruppen inte belastar försörjningsstödet 
ekonomiskt. 
 
De vuxna mellan 20–64 som kom till 
Robertsfors kommun under 2021 har 
skrivits in i ett 2-årigt etableringsprogram 
hos Arbetsförmedlingen. Samarbetet med 
Arbetsförmedlingens 
etableringshandläggare har fungerat 
relativt bra, alla träffarna har på grund av 
Corona pandemin skett digitalt.  

Kommunen erbjuder SFI (svenska för 
invandrare) och kommunen är även skyldig 
att erbjuda 100 timmar samhällsorientering 
på modersmål till de nyanlända. Under 
2021 så har samhällsorientering 
genomförts till en arabisktalande, tre 
daritalande, och två oromotalande. 
Eftersom det är svårt för kommunen att 
genomföra detta på egen hand så köper vi 
tjänsten från Umeå till en kostnad av 9500: 
- per person samt kostnad för busskort.  

Av de nyanlända som skrivs in i 
etableringsprogrammet hos 
Arbetsförmedlingen så omfattas en viss del 
av något som kallas utbildningsplikt. 
Utbildningsplikten innebär att en 
arbetssökande med kort 
utbildningsbakgrund som deltar i 
programmet ska få en bedömning om 
huruvida personen kan matchas mot ett 
arbete under tiden i 
etableringsprogrammet. Om inte och det 
troligtvis beror på personens korta 
utbildningsbakgrund 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 
vuxenutbildning.  

Lärcentrum hade under 2020 ett projekt 
”Arbetsmarknadsspåret” för nyanlända 
med kort utbildningsbakgrund. Under 2021 
så fortsatte Arbetsmarknadsspåret på 
Lärcentrum i egen regi. Där har flertalet 
personer med utbildningsplikt deltagit, 
vilket har varit väldigt positivt.  

T.I.R projektet har under 2021 trots 
Corona pandemin kunnat erbjuda 
aktiviteter som språkträning, körkortsteori, 
jobbsökarskola och röjsågsutbildning. 
Behovet av vikarier inom 
äldreomsorg/personlig assistans och 
barnomsorg är stort inom kommunen. 
Några personer har blivit erbjudna att gå en 
snabbspårsutbildning inom detta. Det har 
varit väldigt lyckat och flertalet av de som 
har gått utbildningen har fått möjlighet att 
jobba som timvikarie när behovet finns. 
Vuxenskolan har erbjudit några träffar för 
kvinnor på dagtid och ABF har haft några 
träffar på kvällstid. Tyvärr så har 
biblioteket och Svenska kyrkan som 
tidigare erbjudit aktiviteter för den här 
målgruppen inte haft möjlighet att göra det 
under året på grund av Corona.  

Var 6:e vecka träffas 
integrationshandläggaren, SFI lärarna och 
etableringshandläggaren från AF. Vi går 
igenom de som är inskrivna i 
etableringsprogrammet och tar upp frågor 
och funderingar kring de personerna för att 
de ska kunna få rätt stöd och hjälp. Under 
hösten -21 så meddelade AF:s 
etableringshandläggare att hon inte längre 
kommer att delta i dessa möten på grund 
av förändringar inom AF. 
Integrationshandläggarna och SFI lärarna 
beslutade dock att fortsätta att träffas och 
att Integrationshandläggaren meddelar AF 
om det är något speciellt kring någon av 
deltagarna. 

Asylmottagandet i Sverige har minskat de 
senaste åren vilket har inneburit att av de 
anvisningar vi fått under 2021 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. 

Under 2021 bemannades Integration med 
1.0 tjänst. 



TIR – Tillväxt i Robertsfors  

Tillväxt i Robertsfors är ett projekt kring 
att Projektet TIR har tillvaratagit den 
resurs som finns bland arbetslösa och 
andra som idag står utanför 
arbetsmarknaden. Detta har gjorts för att 
möta en växande brist på kompetens och 
arbetskraft på den lokala arbetsmarknaden. 

Projektet har minskat antalet personer som 
idag är bidragsberoende och hjälpt dem att 
bli en resurs för den egna organisationen 
samt det externa näringslivet. En 
framgångsfaktor har varit att man är bra på 
att samverka i kommunen. Arbetslösheten 
är låg så det är glädjande att se denna 
trend. Projektet har varit mycket 
framgångsrikt med ett 100 tal deltagare/år. 
Vi fortsätter nu vårt långsiktiga arbete med 
att minska arbetslösheten i Robertsfors och 
ge förutsättningar för ökad tillväxt i 
näringslivet i nästa projekt SSS - stärka sin 
ställning. 

 
FOLKHÄLSA/KULTUR/IDEELL 
SEKTOR  
 
Simhallen 

År 2021 blev en fortsättning i pandemins 
spår med stängd verksamhet på kvällstid 
fram till hösten. Som tidigare var simhallen 
ansvariga för simundervisningen för 
lågstadiet, mellanstadiet och vissa 
högstadieklasser. Den verksamheten har 
bedrivits under hela året. I åk 2 uppfyllde 
96% de krav som skolverkets har för 
årskursen. 63% av eleverna uppfyllde 
dessutom kravet som ställs för åk 6. För 
elever i åk 5 var motsvarande siffror 95 % 
mot målen och för åk 6 uppfyllde 95% de 
ställda målen för att få ett godkänt betyd i 
idrott/hälsa. Kommunens förskolor har haft 
vattenträning och lek en gång i veckan 
under året.  

Under sport och kulturlovet hade simhallen 
vattentävlingar och gratis entré för alla 

barn och ungdomar. Arrangemangen 
besöktes av ca 50st varje tillfälle.  

Under perioden september-december 
genomfördes en större renovering av 
damernas omklädningsrum.  

Samarbetet med Umeå simsällskap har 
fortsatt som tidigare år.  

Vattenträning/Hälsobad 

Vårt hälsobad på onsdagar med 
vattenträning som bedrivs i samarbete med 
ABF och RTP har inte genomförts under 
året. Orsaken är pandemin och de 
begränsningar av maxantal som 
pandemilagen har fastställt för fastigheten.  

Sommarsimskolan  

Sommarsimskolan genomfördes, 
pandemianpassad, med 62 elever. Som 
tidigare år var intresset stort och barnen 
fick både god vattenvana av att ha kul i 
vattnet men även grundläggande 
simträning i bröst och ryggsim. Att hantera 
nödsituationer i och omkring vatten var 
också ett moment som gicks igenom under 
simskolan. Sommarsimskolan har inga mål 
ställda då eleverna är för unga men våra 
interna förhoppningar och önskningar med 
vattenvana och simning uppfylldes av 
97%. 2st ferieungdomar arbetade med att 
hjälpa till så att alla barn fick en trygg, 
rolig och lärorik simskola. 

4st personer har arbetat timtid med att 
tillgodose att allmänheten har kunnat 
besöka simhallen på ett säkert sätt när det 
varit öppet. Utan dessa personer hade den 
verksamheten inte kunnat genomföras.   

Fritidsgårdarna 

År 2021 var även det ett år präglat av 
pandemin. Fritidsgårdarna öppnade under 
hösten, med enskilda aktiviteter på varje 
gård. Det var en efterlängtad öppning av 
kommunens ungdomar. Fältverksamhet 



under valborg och skolavslutning har 
genomförts. Detta år deltog också 
Pingstkyrkan tillsammans med 
fritidsledarna. Skolavslutningen bjöd på 
strålande sol och väldigt trevliga ungdomar 
som deltog i våra aktiviteter. Att få träffa 
”sina” fritidsledare igen var något som 
ungdomarna uppskattade lika mycket som 
kommunens fritidsledare.   

LOUD projektet har haft möjlighet, 
eftersom Globalen varit stängd, att flytta 
sin verksamhet till nedre plan med 
betydligt större ytor att förfoga över för de 
musikintresserade ungdomarna. 
Samarbetet med Vuxenskolan om att 
upplåta delar av fastigheten till 
måleriverksamhet har fortsatt.  

14 fritidsledare, fördelat på 3 fritidsgårdar, 
har arbetat på timtid med att ge 
ungdomarna en meningsfull, trygg och 
säker fritid. Utan dessa personer hade 
fritidsgårdsverksamhet inte kunna 
bedrivas.  

Allmänkultur 

Verksamheten för att främja 
allmänkulturen i kommunen görs i 
samarbete med studieförbunden, 
biblioteken och kulturföreningarna i 
kommunen. Dessutom sker utbyte med 
Umeåregionen och länet genom olika 
samarbetsorgan. Vid två tillfällen träffades 
kulturrådsgruppen under 2021. Våren 2021 
innebar i stort sett inget samarbete alls runt 
kulturutveckling i kommunen. 

Utnämningen Årets Kulturkommun 
avslutades i maj och det som började 
ytterst spartansk, avslutades i ren 
späkning! De arrangemang som skulle 
samarrangeras ställdes in och den 
Arkivdag som arrangerades digitalt blev 
inte heller någon succé. Kulturen sattes 
helt enkelt på paus, av arrangörer och 
innevånare. Den avslutande debatten, 
också den digital, blev dock väldigt lyckad. 

Under hösten startades kulturlivet åter upp. 
Kulturveckan i år hade flera fina 
evenemang där det gemensamma temat var 
foton. 
 
Band-projektet LOUD fortsätter utvecklas 
under sitta andra år i kommunen, och har 
nu sju band som repar under veckan. Som 
det ser ut kommer vi att växa ur vår 
replokal. Intresset är stort i kommunen, 
men vi får också samtal från övriga 
Sverige med förfrågningar om projektet. 
En mobil scen är införskaffad som kommer 
att invigas under försommaren. 
I samarbete med BoU har Tillväxt bidragit 
till genomförandet av uppskattade 
Skapande förskola och Skapande skola-
projekt under året. Efter 2021 läggs 
Skapande förskola ner och Allmänkulturen 
lämnar åter över ansvaret till skolan för 
vidare ansökningar och genomförande av 
Skapande skola. 
Ett författarnätverk för 
författare/illustratörer med förankring till 
Robertsfors kommun har startats upp. Ett 
samarbete med Region Västerbotten runt 
nätverket finns. 
 
Bibliotek 
Kommunens bibliotek har trots pandemin 
lyckats hålla verksamheten i gång på de tre 
integrerade Folkbiblioteken och de tre 
skolbiblioteken. Vissa justeringar har 
gjorts under pandemin för att skilja 
öppettider mellan skolan och allmänheten, 
för att underlätta för samtliga grupper. 
Statistiken 2021 visar att vi hade 31 323 
besökare. Antalet individer är en halvering 
mot 2019 då vi hade 60 901 besökare. 
Anledningarna är flera, men bland annat att 
våra besökare som kommit för evenemang, 
tidningsläsning och studerande uteblivit av 
förklarliga skäl. Däremot har antalet utlån 
bara minskat med 3% mot 2019. Där har vi 
arbetat aktivt med bland annat bokpåsar 
som avhämtats utanför bibliotek, för både 
allmänhet, skolor och förskolor. 
 
Den gemensamma Brukarundersökningen 
för Umeåregionens bibliotek genomfördes 



under oktober månad. Mycket intressant 
fanns att utläsa av statistiken, men att 91% 
av besökare är nöjd eller mycket nöjd med 
servicen, gladdes vi extra åt. 
 
En ny Biblioteksplan arbetades fram och 
inväntar beslut från politiken under första 
kvartalet 2022. Nya utvecklingsområden 
för att öka tillgängligheten är Prio 1 i 
planen. Diskussionerna om Biblioteken 
som samhällsviktig institution har fortsatt. 
Robertsfors bibliotek har projektmedel från 
Stärkta bibliotek, Kulturrådet, som 
genererat 1,5 tjänst där barn och unga, 
digital delaktighet och tillgänglighet 
prioriterats.  
 
Museet  
Museet i sig är en stiftelse men Tillväxt har 
tagit ansvaret att bemanna museet och 
skapa förutsättningar för dem som arbetar 
där att göra ett bra jobb. Öppet 6 juni till 
sista helgen i september. Besöksantalet har 
varit fler än tidigare år trots att vi under 
2021 inte hade möjlighet att köra tågen. 
Två större besök av ”utomsocknes” hade vi 
under sommaren och också grupper från 
SFI, årskurs 4 och elevens val. Museet har 
fått mycket beröm för fint och välstädat 
museum och gott fika. Flest dagsbesök 
inbringade de dagar som pop-up butik 
1758 fanns på plats. Vi har under säsongen 
sålt böcker med lokal anknytning och 
utvalt hantverk av lokala aktörer. Museet 
blir också en stor utgift för Tillväxt. Bland 
annat belastas Bruksam med 65 000 kr i 
utebliven timdebitering samt de anställda 
som är där under sommaren som belastar 
sektor tillväxt. Budget har kunnat hållas m 
h a att inte ersätta besöksnäringsansvarig.  
 
Om museet ska finnas kvar bör en egen 
budget upprättas för den verksamheten då 
den även tarvar viss snöskottning, 
ordinarie fastighetsskötsel m m. 
 
 
MÅLUPPFYLLELSE 
Hög måluppfyllelse i samtliga 

verksamheter utifrån plan- och budget 
2020-2021.  
 
 
INVESTERINGAR 
 

Budget (tkr)  Budget Utfall Avvikelse 

Årets invest. 900 464 436 

Ombugetering 204 107 97 
Totalt 1 104 571 533 

 

Investeringar görs kontinuerligt under året 
och ligger just nu enligt plan förutom 
avvikelserna under. Dessa beror till stor del 
på yttre omständigheter som inte Tillväxt 
kan råda över.  

 
Kommentarer avvikelser 

Digitalisering reception påbörjad. 

Låssystem hallar. En fråga som drivits i 
snart 10 års tid att låsen behöver bytas ut 
på Tundalshallen mot liknande timers som 
på Jenningshallen. Entreprenör har lovat 
fastighet att göra detta men inget händer.  

Digitala skyltar ej påbörjad då Trafikverket 
skjutit på projekt Sikeå korsningen.   

Hängbron inväntar ramavtals offert. På 
grund av hög arbetsbelastning hos 
entreprenör verkar vi vår vänta till nu 
under 2022.  

Killingsand strandstugan har påbörjats en 
del saker kvar att göra.   

Grilldammen projekt med länsstyrelsen 
mm ej påbörjad. Inväntar Länsstyrelsen då 
C19 satt stopp för projektet.  
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REDOVISAT JAN-AUGUSTI  
 2021 2020 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

0 
-28 
-28 

0 
-28 

0 
-28 
-28 

0 
-28 

 

BUDGETUTFALL FÖR HELÅRET  
2021 
Utfall 
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 

 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG 
BETYDELSE 

Under perioden har inga extra ordinära 
händelser inträffat.  

NÄMNDENS RESULTAT 

I enlighet med budget.  

 

 

 

 

 

MÅLUPPFYLLELSE  
Samtliga möten har genomförts som planerat 
och styrkort har följts med uppföljning av 
ekonomi och beslut vid samtliga möten.  

 

 

 

 
 

 

JÄVSNÄMND 

 
Ordförande:  Åsa Andersson 
Ansvarig tjänsteman: Magnus Hansson  
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REDOVISAT JAN-AUGUSTI 
 2021 2020 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

0 
-687 
-687 

0 
-687 

0 
-800 
-800 

0 
-800 

 

UFALL HELÅRET  2021 
Utfall 
Budgeterad nettoram 
Skillnad 

-687 
707 
20 

 

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 till exempel 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 2015 ingår Robertsfors i 
Umeåregionens samarbete med en 
gemensam överförmyndarnämnd, där 
kommunen har två representanter.  

 

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 

Svårigheter att rekrytera gode män och 
förvaltare vilket orsakar långa väntetider för 
personer som har behov av gode 
man/förvaltare.  

Pågående översyn för att inkludera 
Örnsköldsvikskontorets kostnader i 
nämndens gemensamma fördelningsnyckel. 

Fortsatt arbete med att ensa arbetssätt, 
mallar och rutiner mellan de båda kontoren 
i Umeå och Örnsköldsvik.  

UTFALL 

MÅLUPPFYLLELSE 

Sjukfrånvaro 3.8 % för januari till 
december 2021. 

 

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND I UMEÅ 
REGIONEN 

Repr. från kommunen:  
Sune Johansson, Martin Lundgren 
Ansvarig tjänsteman: Åsa Pålsson Stråe 
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REDOVISAT HELÅR 2021 
 2021 2020 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

0 
-6 283 
-6 283 

0 
-6 283 

0 
-5 825 
-5 825 

0 
- 5 825 

 

UTFALL  HELÅR 2021 
Utfall 
Budgeterad nettoram 
Skillnad 

-6 283 
6 048 
-235 

 

 

NÄMNDENS UPPGIFTER 

Robertsfors, Umeå och Vindelns 
kommuner har kommit överens om att 
inrätta en gemensam brand- och 
räddningsnämnd, den gemensamma 
nämnden trädde i kraft 2018. Umeå 
kommun är värdkommun och den 
gemensamma nämnden ingår i Umeå 
kommuns organisation. Samverkan i 
nämnden möjliggör att samordna 
kommunernas enskilda resurser inom 
området skydd mot olyckor under en 
gemensam ledning. Det ger kommunerna 
bättre kostnadseffektivitet, kvalitet och 
utvecklingsförmåga. 

 

 

 

Umeåregionens brand- och 
räddningsnämnd 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 och 
utbildning ändrats genom att mer aktiviteter 
genomförts via distans samt att vissa större 
övningar/utbildningar har skjutits på 
framtiden. Räddningstjänstverksamheten 
har dock fortfarande kunnat genomföras 
med hög kvalitet trots flera åtgärder. 
Pandemin har haft störst påverkan på 
tillsyns- och utbildningsverksamheten som 
i stor utsträckning har varit nedlagd. 
Tillsynen har inriktats mot uppföljning av 
sedan tidigare påbörjade ärenden, i princip 
all extern utbildningsverksamhet har ställts 
in samt att ärendeingången har minskat.  
 

GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND MED UMEÅ OCH 
VINDELN 

 
Repr från kommunen: Olov Nilsson 
Ansvarig tjänsteman: Eva-Lena Fjällström 
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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 
gemensamt ledningssystem inklusive 
gemensam räddningscentral. Detta gäller 
from 2022-01-01. Umeåregionens 
brandförsvar ligger långt fram i arbetat med 
gemensamt ledningssystem i och med det 
samarbete som redan finns med 10 
norrbottenskommuner och 4 
västerbottenskommuner. 
 
 

NÄMNDENS RESULTAT 

Robertsfors kommuns budget för den 
gemensamma räddningsnämnden uppgår 
till 6 048tkr. Utfallet för året är ett 
underskott på 235 tkr. Den gemensamma 
räddningsnämnden gör ett underskott på -32 
tkr för Robertsfors kommuns del.  

 

MÅLUPPFYLLELSEN 

Ökad andel av kompetensutvecklingen ska 
ske med digital teknik. Under året har en 
större del av utbildningsverksamheten skett 
via distans. Därtill har även den nya 
ledningsträningsanläggningen nyttjats för 
övningsverksamhet för befäl.  
 
 

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 utbildningsverksamheten 
bedrivits i lägre omfattning än normalt. 
 

INVESTERINGAR 

Inga större investeringar av fordon har 
genomförts under 2021.  

Kommenterad [SW1]: Robertsfors måste komplettera med sina 
budgetsiffror 
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REDOVISAT HELÅR 
 2021 2020 
Driftintäkter 
Driftkostnader 
Nettoram 
Kalk kapitalkostnad 
Nettodriftkostnad 

0 
-553 
-553 

0 
-553 

0 
-557 
-557 

0 
-557 

 

UTFALL FÖR HELÅRET  2021 
Utfall 
Budgeterad nettoram 
Skillnad 

-553 
607 
54 

 

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 

 
Den ordinarie driftverksamheten har kunnat 
bedrivas utan störningar under pågående 
Corona pandemi. Antal ärenden har ökat med 
anledning av pandemin men driften av 
personal- och lönesystemet har varit stabil. Det 
missnöje som fanns under de första åren efter 
driftstart är borta och arbetssätt är etablerade. 
Samarbetet mellan systemförvaltarna i de olika 
kommunerna fungerar utmärkt och under 
sommaren hanterade systemförvaltaren i  

 

 

Bjurholm lönekörningarna för Nordmaling 
under ordinarie systemförvaltares 
föräldraledighet.  Örnsköldsvik lämnade PA-
nämnden vid årsskiftet 2021/2022. 
Samverkansavtal, reglemente, budget för 2022 
och avtal med leverantören är uppdaterade med 
anledning av Örnsköldsviks utträde.   
 

UTFALL 

Utfall för året är 53 455 kr. Den positiva 
avvikelsen beror på fortsatt innehållande av 
införandeavgift till Visma på 500 tkr, att 
tilläggsbeställningar ej gjorts i nivå med 
budget och att utbildningar har genomförts 
digitalt under pandemin till en lägre kostnad. 

Införandeavgiften på 500 tkr (engångskostnad) 
är liksom 20% nedsättning av årskostnad 
knuten till överenskommelse med Visma från 
december 2018 om restlista. I 
överenskommelsen om restlistan var den 
ursprungliga planen att Visma skulle ha 
levererat funktionalitet senast under 2020. 
Umeåregionen har regelbundna avstämningar 
med Visma för att följa upp och bidra med 
förtydliganden kring kraven i restlistan men 
hittills har Visma ej förmått att leverera allt 
som ingår i restlistan. 
 

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 

GEMENSAM PA-NÄMND 

Ordförande: Patrik Nilsson  
Ansvarig tjänsteman: Monica Vestberg 
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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. Sju mål definierades 
inför 2021 varav två är helt uppfyllds, fyra 
delvis uppfyllda och ett ej uppfyllt. 

INVESTERINGAR 

Ej aktuellt 
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