
	 	
	

Motion till (be)Stämman 14 maj 2019 

Motion #1 – Systematisering och samverkan 

Bakgrund 
Det är ett fortsatt bra läge på arbetsmarknaden i Eskilstuna och företagen är i behov av 
kompetens. Detta skapar i grunden goda förutsättningar för att fler ska kunna inkluderas 
och bli delaktiga på arbetsmarknaden. Dock krävs att både företag och kommun ser 
över de kompetensglapp som finns och varför vissa idag inte har en naturlig plats på 
arbetsmarknaden. 
 
Näringslivet i Eskilstuna har en stor möjlighet att vara en katalysator för förändring och 
utveckling av Eskilstuna och också vara en förebild för inkludering och integration 
nationellt. Med Affärsplan Eskilstuna som plattform och med de förutsättningar för 
samverkan som finns har Eskilstuna en unik möjlighet att skapa nya arbetssätt och 
samverkansformer för att stärka både individer, företag och staden.  
 
För att lyckas med detta finns behov av en fortsatt riktad insats för att utveckla, bredda 
och skapa en Affärsplan för HELA Eskilstuna. 
 
Beskrivning av ärendet 
Genom arbetet med Affärsplan Eskilstuna: 
 

1. Systematisera och utveckla arbetssätt för samverkan mellan Eskilstunas 
näringsliv, offentlig sektor och forskning – för att stärka företagens 
konkurrenskraft och tillväxtpotential, samtidigt som fler arbetstillfällen tillgängliggörs 
och blir synliga för personer som idag inte har en naturlig plats på arbetsmarknaden. 
Genom ett systematiskt arbete med inkludering och kompetensförsörjning framtids-
säkrar vi arbetslivet i Eskilstuna för både individer och företag. 

2. Löpande implementering – implementation av koncept och arbetssätt. 
3. En tydlig samverkansplan framåt – samverkan mellan Eskilstunas näringsliv, 

offentlig verksamhet och forskning.  
 

Förslaget är följande:  
Dedikerad resurs från Eskilstuna kommun får i uppdrag, i samarbete med operativ 
projektgrupp att utföra ovanstående. Redovisning sker löpande under året och uppnådda 
resultat presenteras på (be)Stämman 2020.  
 
Projektgruppen yrkar att:  
Projektgruppen yrkar på ett bifall för ovanstående förslag till process.  
 
Grundläggande förutsättningar för motionen:  
Motionen är i sin helhet inkl. yrkandet ställt till (be)Stämman, för behandling och beslut. 
Samtliga närvarande på (be)Stämman har rätt att avge kommentarer med anledning av 
motionen. Om stämmoordföranden anser något oklart i motionen ombedes denne att innan 
stämman kontakta undertecknade för förtydligande.  
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