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Ks § 117  Dnr: 9020/274.109 
 

Strategiska tjänster 
 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att  
 
1. Avsätta 288 000 kronor årligen i en budget hos 

Arbetsmarknadsenheten för att finansiera strategiska 
anställningar. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att: 
   
2. Samverkan med fackliga parter initieras av ansvarig sektorchef 

gällande totalt 8 strategiska tjänster. 
 

3. Varje sektor tillhandahåller årligen minst 2 platser för 
strategiska anställningar. 

 
4. Sektorchefer rapporterar eller delegerar till enhetschefer att 

rapportera till arbetsmarknadsenheten vilka platser som finns 
tillgängliga för ovanstående placeringar. 

 
Ärendesammanfattning 
Utfallet av de tre pågående strategiska anställningarna har hittills 
varit mycket bra och med utgång i detta bör Robertsfors kommun 
planera för en utökning av antalet individer som kan omfattas av 
denna insats. En budget bör fastställas för detta ändamål samt en ny 
samverkan med fackliga parter bör utföras. 
 
Förslaget är att Robertsfors kommun tillsätter en budget som 
uppgår till 288 000 kronor per år vilket skulle motsvara cirka 8 
strategiska anställningar per år med den typ av anställningsstöd vi 
tidigare har erhållit. Möjlighet bör dock finnas att med denna 
budget även prioritera individer som inte kvalificerar för denna typ 
av anställningsstöd men där det är motiverat med denna typ av 
insats utifrån exempelvis långvarigt behov av försörjningsstöd. 

 
Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse Strategiska tjänster 2020-04-29 
- Sammanträdesprotokoll CSG p. 6 2019-05-29 
- Bilaga Strategiska anställningar 2020-04-29 
- Protokoll TVU 200512 § 47 
- Protokoll AU 200525 § 119  
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Forts. Ks § 117 
 
Yrkande  
Patrik Nilsson (S): Yrkar att första punkten skickas till 
Kommunfullmäktige för beslut. 

 
Beslutsordning 
Ordförande ställer Patrik Nilssons (S) yrkande mot Arbetsutskottets 
förslag till beslut och finner att Patrik Nilssons (S) yrkande vinner 
bifall. 


