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§ 184 
 
Skrivelse om statligt servicekontor i Gottsunda 
KSN-2018-0108 
 
Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 
  
att överlämna skrivelse till finansdepartementet enligt ärendets bilaga. 
  
 
Sammanfattning 
En av åtgärderna i den reviderade handlingsplanen för Gottsunda Valsätra som antogs av 
kommunstyrelsen den 6 mars är att aktivt arbeta för ett statligt servicekontor i Gottsunda. 
Kommunstyrelsen föreslås tillskriva finansdepartementet inom ramen för åtgärden för att lyfta ärendet 
i samband med pågående budgetarbete i regeringen. 
  
Beslutsgång 
Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma.  
  
Beslutsunderlag 
Förvaltningens skrivelse den 14 maj 2019 
 
 
 



 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 
 
 

 

Handläggare 
Börjesson Johan 
Anderson Tomas 
 

Datum 
2019-05-14 

Diarienummer 
KSN-2018-0108 

 
  

 
Kommunstyrelsen 

Skrivelse om statligt servicekontor i Gottsunda 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslås besluta 
 
att överlämna skrivelse till finansdepartementet enligt ärendets bilaga. 
 
Ärendet 
En av åtgärderna i den reviderade handlingsplanen för Gottsunda Valsätra som antogs av 
kommunstyrelsen den 6 mars är att aktivt arbeta för ett statligt servicekontor i Gottsunda. 
Kommunstyrelsen föreslås tillskriva finansdepartementet inom ramen för åtgärden för att lyfta 
ärendet i samband med pågående budgetarbete i regeringen. 
 
Beredning 
Ärendet har beretts av kommunledningskontoret.  
 
Föredragning 
Utifrån en ambition att öka den statliga närvaron runt om i Sverige har regeringen utrett hur 
serviceorganisationens verksamhet ska utformas och vilka nya orter man bör finnas på. Den 
29 maj 2018 lämnade slutbetänkandet Statliga servicekontor – mer service på fler platser 
(SOU 2018:43) förslag beträffande vilken service som ska tillhandahållas vid kontoren och på 
vilka ytterligare platser servicekontor ska finnas.  
 
På servicekontoren samverkar idag Skatteverket, Försäkringskassan och 
Pensionsmyndigheten för att kunna erbjuda medborgare hjälp med olika frågor på ett och 
samma ställe. Myndigheter som Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Trafikverket bör 
på sikt ansluta sig till servicekontoren, enligt utredningens förslag. Även andra myndigheter 
ska kunna skriva avtal med Statens servicecenter, som ansvarar för kontoren, för att kunna 
ingå i ett servicekontor. 
 
Utredningen föreslog att 27 nya servicekontor ska öppna i landet. 13 av dessa föreslogs 
öppnas i socialt utsatta områden i större städer, däribland i Gottsunda. I de utsatta områdena 
finns viktiga målgrupper för både Arbetsförmedlingen och de tre nuvarande servicekontors-
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myndigheterna. Utredningens bedömning är att en ökad myndighetsnärvaro i form av 
servicekontor i eller nära utsatta områden kan bidra till ett ökat förtroende för samhällets 
institutioner. 
 
I april antog riksdagen de lagändringar som möjliggör en lokal statlig service som 
tillhandahålls vid servicekontor i en sammanhållen organisation enligt ovan. Utredningen 
föreslog att nya kontoren ska ha öppnat senast den 31 december 2020 och i den så kallade 
januariöverenskommelsen ingår att antalet statliga servicekontor ska öka. I höstens 
budgetproposition, som nu bereds i regeringskansliet, förväntas ställningstaganden i ärendet. 
 
I kommunstyrelsens handlingsplan för Gottsunda Valsätra ingår åtgärden att aktivt arbeta för 
ett statligt servicekontor i Gottsunda.  
 
Sedan kommunstyrelsen antog handlingsplanen har flera åtgärder vidtagits som visat resultat. 
Bland dessa återfinns arbetsmarknadsförvaltningens satsning på ett Utbildnings- och 
jobbcenter, till vilket uppskattningsvis över 120 personer söker sig varje vecka med frågor om 
utbildning och arbete.  
 
I ett led att stärka en samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering genomförs för tillfället en 
samordningsförbundsfinansierad pilotstudie där arbetsmarknadsförvaltningen, 
arbetsförmedlingen, försäkringskassan och vårdcentralen ingår. Parallellt pågår även en 
utredning av hur behovet av stöd i samhällsfrågor av olika karaktär kan tillgodoses. Frågor 
som berör myndigheterna i ett statligt servicecenter är återkommande i utredningarna.  
 
Regeringens utredning av servicekontoren konstaterar att myndigheterna på vissa ställen i 
större städer haft svårt att hitta lokaler eftersom många av områdena är renodlade 
bostadsområden. Gottsundaområdet har till skillnad från flera andra platser goda 
förutsättningar för en effektiv etablering av ett statligt servicekontor. En ökad 
myndighetsnärvaro ger tillsammans med kommunala satsningar ytterligare förutsättningar för 
området att utvecklas till den stadsnod i södra Uppsala som det nyss antagna planprogrammet 
ger som inriktning.  
 
I förslaget till skrivelse i bilaga lyfter Uppsala kommun att Gottsundaområdet står inför en 
expansiv utveckling och att ett inrättande av ett statligt servicecenter kommer i rätt tid. Vidare 
fastställs kommunens intention att underlätta etableringen av ett servicecenter i Gottsunda och 
att samverka med staten för att stödja utvecklingen i området.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt i ärendet. 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
Joachim Danielsson   Ingela Hagström 
Stadsdirektör    Utvecklingsdirektör 
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Handläggare 
Börjesson Johan 
Anderson Tomas 
 

Datum 
2019-05-15 

Diarienummer 
KSN-2018-0108 

 
 Finansdepartementet 

Statssekreterare Alejandro Firpo 
103 33 Stockholm 
finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

Statligt servicekontor i Gottsunda 
Uppsala kommun vill med detta brev föreslå att inrättandet av ett statligt servicekontor i 
Gottsunda ges utrymme i kommande stadsbudget.   
 
Uppsala kommun står inför en expansiv utveckling. En stor del av utvecklingen planeras i 
södra Uppsala, där Gottsundaområdet tillsammans med Ultuna inriktas mot att bli en 
strategisk stadsnod i nära anslutning till Arlanda och Stockholmsregionen. Det nyss antagna 
planprogrammet för området präglas av starka sociala ambitioner och en av målsättningarna 
är ökad samhällelig närvaro.  
 
Samtidigt ser kommunen stora utmaningar i att matcha utvecklingen med områdets 
socioekonomiska utmaningar som karaktäriseras av förhållandevis höga ohälsotal, hög 
arbetslöshet och hög andel invånare som uppbär ekonomiskt bistånd. För att påbörja 
omställningsarbetet har Uppsala kommun sedan 2018 jobbat med en handlingsplan för 
Gottsunda/Valsätra som utgör grunden för ett samlat och långsiktigt förbättringsarbete. I 
handlingsplanen återfinns bland annat uttalade åtgärder om att tillmötesgå invånarnas behov 
av stöd och information i samhällsfrågor. Frågor som berör myndigheterna i ett statligt 
servicecenter är i det sammanhanget återkommande.  
 
Gottsundaområdet har goda förutsättningar för en effektiv etablering av ett statligt 
servicekontor. I området finns ett växande centrum med kommunala och regionala 
verksamheter som lokal socialtjänst, utbildnings- och jobbcenter och vårdcentral. En ökad 
myndighetsnärvaro ger tillsammans med kommunala satsningar ytterligare förutsättningar till 
att stödja utvecklingen i området. 
 
Uppsala kommun är naturligtvis beredd att återkomma med kompletterande information i 
detta ärende om så önskas och ser fram emot kontakt och samarbete i frågan. 
 
Kommunstyrelsen 
 
Erik Pelling    Lars Niska 
Ordförande    Sekreterare 
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