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Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Utlåtande över motion – Motion (M)
Etableringscoach/medflyttarservice
Ordförandens förslag till beslut
Kommunstyrelsen, enligt ordförandens förslag, föreslår kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.

Ärendebeskrivning
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2020-02-24, §24, väckte Patrik
Stenvard (M) rubricerad motion. Ett yttrande över motionen har inkommit
från näringslivsavdelningen, Styrning och stöd.
I sitt yttrande över motionen beskriver näringslivsavdelningen att Gävle
kommun bedriver ett aktivt etableringsarbete som möter upp olika typer av
förfrågningar med vad Gävle kan erbjuda som kommun och som affärsplats.
Hittills har olika typer av insatser genomförts, till exempel har kommunen
tillsammans med företag ordnat arrangemang för att locka kompetens till
Gävle eller insatser för att få studenter att efter avslutad utbildning stanna kvar
för att bo och arbeta i Gävle.
Näringslivsavdelningen konstaterar att det fram till nu enbart varit statliga
myndigheter och inte privata bolag som efterfrågat den typen av service som
föreslås i motionen. Just nu så pågår ett övergripande utvecklingsarbete kring
just kommunens arbetssätt med etableringsprocessen där det i arbetet med att
stärka och förtydliga inriktningen ingår att bedöma vilken typ av
inflyttarservice vi som kommun ska erbjuda personer som fått anställning i
Gävle. Näringslivsavdelningen poängterar att den service som erbjuds inte kan
gå utanför sådant som regleras i andra lagar, som till exempel förtur till bostad
eller skola.
Motionen pekar specifikt ut att en funktion som
etableringscoach/medflyttarservice ska inrättas och återrapporteras till
kommunfullmäktige. Majoriteten ser positivt på intentionen som motionen
har. Men eftersom den egna genomlysningen fortfarande pågår så vill vi inte
redan nu låsa fast oss vid exakt lösning. Det är idag också för tidigt att slå fast
vad servicen ska heta och hur den ska avgränsas, vilket gör att motionen inte
kan bifallas. Frågan kommer däremot att bli aktuell i kommunstyrelsens
näringslivs- och upphandlingsutskott inom ramen för det pågående
utvecklingsarbetet med kommunens etableringsprocess där inriktningen och
prioriteringar mellan insatser ska bedömas.
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Beslutsunderlag
 Motion (M) – Etableringscoach/medflyttarservice.
 Yttrande över motionen från näringslivsavdelningen, Styrning och stöd.
 Utlåtande över motionen.
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