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Årsredovisning 2021

Ekonomichefens förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisning för 2021.

Ärendesammanfattning
Den kommunala koncernen (inkl. stiftelserna) redovisade ett resultat på 21 069 tkr för verksamhetsåret
2021. Budgeterat överskottsmål för kommunen 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.

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.

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.

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.

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.

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.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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