Socialdemokraterna i Mora

Motion ang. strategi för statliga jobb i Mora
Utvecklingen avseende statliga jobb i Mora måste vändas. Mora har tappat ett betydande
antal statliga jobb de senaste åren, utan att vi lyckats hejda det. Inte minst kommer vi ihåg
hur oförberedda vi var inför stängningen av skattekontoret i Mora 2015, där vi i ett slag
tappade ca 40 statliga jobb.
Civilminister Ardalan Shekarabi (S) har uttalat att ”staten ska hålla ihop vårt land – inte
splittra det”. Han gav därför tidigt i mandatperioden Statskontoret i utredningsuppdrag att
ta fram en samlad bild för att framöver kunna styra lokaliseringen bättre. Detta har
resulterat i att 2019 kommer närmare 2000 statliga jobb att ha utlokaliserats från de
centrala delarna av Stockholms regionen.
Hittills har Mora inte varit med som lokaliseringsort för dessa utflyttningar, trots
kommunens tydliga profil som ett regioncentrum för ett geografiskt sett stort
landsbygdsområde, en välmående gymnasieskola, goda kommunikationer i form av tågoch flygförbindelser och goda förutsättningar vad gäller mark och lokaler.
Här finns också ett starkt behov av att stärka arbetsmarknaden för ”akademikerjobb” för
utvecklingen av regionens företag och underlätta personalrekryteringen till den offentliga
sektorn i Mora och våra grannkommuner och, inte minst, till Mora lasarett. Det skulle också
väsentligt förbättra förutsättningarna att förmå Högskolan Dalarna att förlägga något eller
några utbildningsprogram i Mora.
Det finns all anledning för Mora att ta fram en genomarbetad strategi kring hur vi ska
agera för att behålla de få statliga jobb vi har och hur vi ska förmå staten att lokalisera och
etablera nya verksamheter här. Detta är till gagn även för våra grannkommuner och bör
därför ske i samverkan med dessa.
Jag föreslår därför:
att Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att, gärna i samverkan med
våra grannkommuner, ta fram en strategi för att stärka Mora som
lokaliseringsort för statliga arbetstillfällen.
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