
 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
l 
 

Svar på motion   
kring Robertsforsgala 

1/2016  
Robertsfors Kommun 2016 

 

 



 
 

Innehåll 
 

1.0 Motion Robertsfors Gala .................................................................. 3 

 

2.0 Andra galor i Sveriges kommuner .................................................... 4 

 

2.1 Härnösand ..................................................................................... 4 
2.2 Tyresö ............................................................................................ 4 
2.3  Galor i Umeå Regionen ................................................................. 5 

 

3.0 Analys ............................................................................................... 5 
 

4.0 Förslag till beslut: ............................................................................. 6 
 



1.0 Motion Robertsfors Gala  
  

Motion till Robertsfors kommunfullmäktige om inrättandet av en årlig återkommande Robertsfors 
Gala, där framstående insatser uppmärksammas och premieras inom civilsamhället, näringsliv och 
offentlig sektor. 
 
Robertsfors kommun, liksom andra kommuner i Sverige, står inför många stora utmaningar. Det som 
närmast måste hanteras är mottagandet av människor från andra länder, att se till att både 
nyanlända, asylflyktingar och ensamkommande ungdomar får ett så bra mottagande som möjligt.  
Alla ska känna sig välkomna i vår kommun, vare sig man kommer från andra länder eller från andra 
delar i vårt land. Den stora tillströmningen av människor från andra länder ser vi som en möjlighet att 
både vända befolkningsminskningen i kommunen, men även för att klara arbetskraftsförsörjningen 
framöver. Det är många i vår kommun, verksamma inom både näringslivet och offentlig sektor, som 
nu och under de närmaste åren når pensionsåldern och lämnar arbetslivet. Därför behövs det redan 
nu och framöver rekryteras arbetskraft till både näringslivet och till offentlig sektor för att kommunen 
ska fortsätta att utvecklas.  

 

För Robertsfors kommuns utveckling har det en avgörande betydelse att vi lyckas med detta. Att 

företagen klarar generationsväxlingen och att företagen och offentlig sektor klarar att rekrytera 

personal i den omfattning som behövs. Vi vill locka nya kommuninvånare, främja företagsamheten 

och attrahera nya företag att våga satsa och investera i vår kommun. För att vi ska lyckas måste de 

verksamheter som kommunen ansvarar för kännetecknas av hög kvalité, men även att Robertsfors är 

en attraktiv kommun att bo och verka i. Ett rikt föreningsliv och ett näringslivsklimat där 

företagsamhet och nytänkande stimuleras, bidrar till den attraktiva kommun som vi vill leva i. Detta 

samtidigt som kommunen visar vägen och tar ansvar och leder utvecklingen i omställningen till den 

långsiktigt hållbara kommunen.   

 

För att sätta fokus, lyfta och visa alla de goda krafter som finns så vill Centerpartiet i Robertsfors att 

kommunen ska verka för inrättandet av ett årligt återkommande event. I några av länets kommuner 

arrangeras sedan några år tillbaka en Företagsgala tillsammans med företrädare för Näringslivet.  Vi 

tycker att det är viktigt att alla sektorer,  som bidrar till välfärdsutvecklingen och ökar kommunens 

attraktivitet, får ett erkännande att deras insats har betydelse för kommunens utveckling. Det kan 

omfatta både anställda, arbetslag och verksamhet i offentlig sektor, men även företag och 

företagsledare i näringslivet i kommunen. Vid detta tillfälle ska även civilsamhällets betydelse 

lyftas. Om vi inte hade alla dessa engagerade kreativa människor i kommunen, eldsjälar, 

frivilligorganisationer och rika föreningsliv så skulle inte kommunen vara vad den är i dag.  

De extraordinära insatserna som görs inom både näringsliv, det offentliga men även civilsamhället 

förtjänar att lyftas och ges uppskattning i olika former. Som det nu är så delar kommunen ut ett 

antal utmärkelser sprida under året som Årets Brukspatron, Årets Kulturstipendium m.m. vilka även 

bör omfattas vid detta stora event. 

 

Centerpartiet föreslår att Robertsfors kommun tar initiativ till inrättandet av en årlig 

återkommande Robertsfors Gala, där framstående insatser uppmärksammas och premieras inom 

civilsamhället, näringsliv och offentlig sektor. Det uppdras till kommunens Tillväxtutskott att 

tillsammans med företrädare för näringsliv och civilsamhället ta fram formerna för en årlig 

återkommande Robertsfors Gala.       

 

 

 

Lars Bäckström                       2015-12-20 

Gruppledare Centerpartiet  

   



2.0 Andra galor i Sveriges kommuner  
 
2.1 Härnösand 

 

I Härnösand är galan inriktad mot det lokala näringslivet och heter: 
Företagens Galakväll.  
 

Företagens galakväll är en härlig fest för dig som har ett företag i Härnösand. Du kan tillbringa kvällen 

tillsammans med dina anställda, nära och kära på en galakväll där vi uppmärksammar dig och andra 

företagare i Härnösand. 

 

Galakvällen fredag 13 maj 
13 maj klockan 18.30 är du välkommen till St Petri Logen då portarna öppnas till 2016 års företagsgala. 

Mingel och fördrink erbjuds fram till klockan 19.30 då förrätten serveras och kvällens begivenheter 

startar. 

Kostnad 
595 kr/person exklusive moms.  

I priset ingår en utsökt trerätters middag med alkoholfri dryck, underhållning och förstås utdelning av de 

årliga företagspriserna. 

Plats 
St Petri Logen 

Brunnshusgatan 1 

Härnösand 

Anmälan 
Sista anmälningsdag: 29 april.  

Anmälan via formuläret på denna sida. 

Under kvällen delar kommunen ut priser  i följande kategorier: 

 Årets Tillväxtföretag 

 Årets Nyföretag 

 Årets Banbrytare 

 Årets Butik
1
 

2.2 Tyresö 

 
I Tyresö är galan inriktad mot föreningslivet och heter: Kultur- och 
idrottsgalan. 
 

Kultur- och idrottsgalan genomförs varje år för att kommunen vill uppmärksamma och 

hylla människor som på olika sätt gör fina insatser för sin förening och för Tyresö. 

2016 års gala var fredag den 18 mars. Du hittar vinnarna via menyn. 
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 www.harnosand.se  

 

http://www.harnosand.se/


En rad fina priser inom kultur- och idrottsområdet delas 

ut på galan. Tyresöborna har föreslagit pristagare i de olika kategorierna. En jury bestående av 

politiker i kultur- och fritidsnämnden samt personer från Tyresö Föreningsråd har nominerat tre 

i varje kategori och utser vinnare.  

2016 års priskategorier: 

Årets kulturförening 

Årets idrottsförening 

Årets ledare  

Årets unga ledare  

Årets eldsjäl  

Årets kulturpersonlighet 

Årets idrottsprestation  

Årets nytänkare inom kultur och idrott  

Årets insats för personer med funktionsnedsättning 

Årets brottsförebyggande insats 

Läs gärna om tidigare vinnare i menyn. 

Kulturstipendiater 

Även Tyresö kommuns kulturstipendier och andra utmärkelser delas ut på galan.2 

 
2.3  Galor i Umeå Regionen  

 

Nordmaling, Bjurholm, Umeå och Vännäs anordnar idag galor. Det är olika 
storlekar på dessa där Nordmaling och Bjurholm ligger under 100 deltagare 
medan övriga ligger över.  Flertalet arbetar med externa partners. I Vännäs är 
det företagarna som är initiativtagare tillsammans med Handelsbanken och 
Swedbank. Det är inte någon konkurrenssituation mellan dessa galor och en 
eventuell Robertsforsgala då det är det lokala som uppmärksammas.3  
 

 
3.0 Analys 
 
Det finns idag galor i flertalet kommuner. Många fler än de som anges i 
utredningen. Vid en enkel nätkontroll ger dessa vid handen väldigt mycket 
positiv publicitet. För Robertsfors Kommun skulle detta i så fall innebära att vi 
under kvällen på ett tydligare sätt kan uppmärksamma de olika utmärkelserna 
vi årligen delar ut. Robertsforsgalan kan bli ett starkt varumärke för 
Robertsfors kommun eftersom vi har en stolt kulturtradition i musikskolan som 
vi under denna gala också kan lyfta och använda oss av.  
 
Kommunen kan vid denna gala ge ett erkännande samt visa uppskattning av 
både anställda, arbetslag och verksamhet i offentlig sektor där extraordinära 
insatser har gjorts under året, men även företag och företagsledare i 
näringslivet i kommunen och skapa publicitet kring dessa på ett strategiskt 

                                                           
2
 www.tyreso.se  

3
 Mer info om dessa galor hittas via att googla: kommunnamn + gala 

http://www.tyreso.se/


positivt sätt. Vid en eventuell gala bör också Civilsamhällets organisationer, 
eldsjälar, föreningar m.m. lyftas.  
 
Robertsfors Kommun bör se över vilken profil galan ska hålla och vilka 
grupper som den ska riktas mot. Robertsfors Kommun bör också se om galan 
ska anordnas tillsammans med någon extern partner.  
 

4.0 Förslag till beslut:  
 
Att Robertsfors kommun anordnar Robertsforsgalan 2016 i samverkan med 
andra organisationer i samhället som bedöms vara intressanta.   
 
Att galan ovan utvärderas och att det lyfts till Kommunstyrelsen 2017 under 
Q1 om detta skall bli en återkommande aktivitet.  
 
 
 
 
 
//I tjänsten 
 
T f Kommunchef 
Magnus Hansson 
mah@robertsfors.se 
070-5434853 
 

mailto:mah@robertsfors.se

