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Medborgarförslag 1/2019  Dnr: 2019/27 
 
Att Robertsfors kommun inför rutiner för välkomnande av inflyttade.  
 
1.0  Medborgarförslag 
 
Gunnar Johansson är nyinflyttad till kommunen. Han ser det som anmärkningsvärt 
att kommunen inte välkomnande honom när han flyttade in. Johansson tycker att 
det rimmar illa med de tydliga mål och ambitioner han uppfattar att kommunen har 
rörande ökat invånarantal, kvalitet, arbetstillfällen och livskvalitet. 
 
 
2.0 Bakgrund 
 
Kommunen har i omgångar haft olika rutiner rörande välkomnande av nyinflyttade. 
Från augusti 2012 till augusti 2014 skickades ett brev ut innehållande en väl-
komsthälsning från kommunalrådet, en broschyr om kommunen, rabattcheckar 
från några av kommunens butiker samt en tårtcheck för inlösning i matbutik i någon 
av de tre tätorterna. Utskicket riktade sig till hushåll och under de två åren som 
utskicket gjordes skickades ca 330 brev.  
 
Välkomstbrevet skickades ut en gång per månad och sändes till de hushåll som 
flyttade in ca två månader innan brevet skickades och fortfarande var folkbokförda i 
kommunen. En anledning till denna fördröjning var att det förekommer att personer 
under endast en kort tid är folkbokförda på angiven adress och sedan flyttar igen. 
Exempel på detta kan vara ungdomar som studerar på annan ort och skriver sig i 
föräldrahemmet under längre lov.  En annan anledning var att i vissa fall var inte ett 
hushåll komplett förrän efter en tid. Exempelvis att en i hushållet först flyttar till 
kommunen och en kortare tid senare ansluter dens partner. Då kommunen 
bekostade tårtan, en per hushåll, var detta ett sätt att säkerställa att tårtchecken 
skickades till nyinflyttade som kunde antas vara av mer permanent karaktär. Snitt-
priset för tårta under perioden uppgick till ca 150 kr, vilket hade inneburit, om alla 
löste in sin tårtcheck, en kostnad på ca 50 000 kr 
 
Om utskicket i stället hade riktat sig till alla inflyttade hade antalet brev uppgått till 
ca 520, med en möjlig kostnad på 78 000 kr. Om man från dessa tar bort icke myn-
diga hade antalet blivit ca 420 och en möjlig kostnad på 63 000 kr. 
 
Utskicken upphörde i och med att den broschyr som bifogades blev allt för odate-
rad, tanken var att en ny broschyr snabbt skulle finnas på plats och då skulle ut-
skicken återupptas. 
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2.1 Yttrande från bostadsstrateg 
 
Att skicka ut ett välkomstbrev till nyinflyttade är en enkel och många gånger upp-
skattad gest. Frånvaron av sådan kan dessutom innebära att den inflyttade känner 
sig förbisedd och ovälkommen, vilket medborgarförslaget visar på. 
 
Tidigare fick kommunen färdigställda listor med in- och utflyttade samt födda och 
döda, vilket underlättade arbetet med att få fram kontaktuppgifter till nyinflyttade. 
Dessutom blev kontrollen om huruvida personen/familjen fortfarande var folk-
bokförd i kommunen efter 2 månader enkel. 
 
Nu måste dessa uppgifter tas fram manuellt från befolkningsregistret i Å-data som 
dessutom stundtals har en fördröjning i sin uppdatering från skatteverket. Till detta 
skall sedan en kontroll göras vid tidpunkten för utskicket för att säkerställa att de 
som skall få brevet fortfarande är folkbokförda i kommunen. Detta förfaringssätt, 
samt att Å-data inte uppdateras så frekvent som vore önskvärt, ökar risken för att 
det sker fördröjningar eller att någon/några förbises. 
 
På ett initiativ av köpmännen i kommunen har ett rabatthäfte tagits fram i samar-
bete med NIS, kommunens näringslivsprojekt. Häftet säljs av kommunens idrotts-
föreningar och bidrar till föreningarnas kassa. Om det även fortsättningsvis skulle 
skickas rabattkuponger i välkomstbrevet skulle det innebära en konkurrens 
gentemot idrottsföreningarna. 
 
Tårtcheckarna medför en potentiell kostnad som beror på hur man väljer att rikta 
utskicken samt hur många som årligen flyttar in. Att avvakta med att skicka ut väl-
komstbrevet en period för att säkerställa att personen/familjen i fråga inte flyttar 
vidare kan innebära att berörd person/familj upplever tiden från inflyttning till väl-
komnandet som onödigt långt, vilket kan ge en negativ upplevelse. 
 
 
 
3.0 Förslag till beslut:  
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla medborgarförslaget. 
 
Kommunfullmäktige uppdrar till Kommunstyrelsen att återuppta välkomnandet till 
samtliga myndiga inflyttade med ett utskick och att detta görs ca 1 gång per månad 
till de som flyttat in sedan förra utskicket. Innehållet i utskicket skall inkludera ett 
välkomstbrev där det bland annat beskrivs var den inflyttade kan hitta information 
om kommunen. Med detta upphör utskicken med rabattkuponger och tårtcheckar.  
 
I tjänsten 
Bostadsstrateg 
Ann Lindberg 
anlg@robertsfors.se 
0934-14111 
070-334 44 67 
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