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Kommunstyrelsen 

Motion av Mohamad Hassan (L) om att flytta förvaltningar för en 
levande landsbygd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att avslå motionen. 
 
 
Ärendet 
Mohamad Hassan (L) föreslår i motion, väckt vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 
december 2016, att uppdrag ges till kommunstyrelsen att snarast tillsätta en utredning om 
vilka kommunala förvaltningar som kan flyttas ut till de prioriterade tätorterna för att aktivt 
stödja en levande landsbygd. 
 
Motionen bilägges. 
 
Föredragning 
I januari 2017 antog kommunfullmäktige ett landsbygdsprogram som visar hur kommunens 
ska arbeta för att Uppsala ska bli en av Sveriges bästa landsbygdskommuner. Programmet 
visar flera olika vägar för att uppnå detta. Det ska vara attraktivt att bo, verka och leva på 
landsbygden. Kommunen ska arbeta aktivt för att offentlig och kommersiell service kan 
mötas på landsbygderna och på så vis stärka lokalsamhället på landsbygden. 
 
Kommunal kärnverksamhet som exempelvis förskolor, skolor, vårdboenden, fritidsgårdar och 
bibliotek bedrivs redan i dag utanför staden och utvecklas där i linje med behoven. 
Viljeinriktningen i landsbygdsprogrammet är att det för flertalet prioriterade tätorter på sikt 
bör finnas bland annat barnomsorg och skola upp till minst årkurs 3, fritidsverksamhet för 
barn och unga, biblioteksservice och kulturskola. I många av de mindre orterna på 
landsbygden finns det även barnomsorg.  
 
I december 2016 antog kommunfullmäktige en ny översiktsplan som ska stärka 
förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden. Översiktsplanens pekar 
förutom tätorterna ut andra servicenoder där finns det goda möjligheter för fler 
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servicefunktioner, även kommunal, att utvecklas på landsbygden. Nya bostäder och 
arbetsplatser ska förstärka underlaget för service. 
 
Motionens förslag går rakt emot de tankar som ligger bakom det nya stadshuset. Genom att 
sprida ut kommunens förvaltningar mer än i dag minskar effektiviteten när kontakterna 
förvaltningar emellan försvåras. 
 
Idag rekryteras kommunens medarbetare från ett stort omland. En central placering av 
administrativ förvaltning är något som genom goda kommunikationsmöjligheter både stärker 
kommunens position som attraktiv arbetsgivare och förenklar kontakterna förvaltningar 
emellan. Effektiviten ökar vidare genom att mindre arbetstid behövs till resor. Detta innebär 
också att klimatpåverkan minskas.  
 
En placering av förvaltningar utanför staden skulle i ytterst liten utsträckning ge ett positivt 
bidrag till utvecklingen av Uppsalas landsbygd i form av arbetstillfällen för de som bor på 
landsbygden. Istället ökar resandet. Att centrala förvaltningar finns i staden gynnar även de 
verksamheter som bedrivs i landsbygden. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 
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Motion av Mohamad Hassan (FP) om att flytta förvaltningar för en levande landsbygd 

Uppsala kommun har förutom Gotland den största andelen landsbygdsboende i Sverige. 24 % av 
Uppsala kommuns invånare bor utanför Uppsala stad. Att så många som 48 663 personer i Uppsala 
kommun bor på landsbygden kräver en handlingskraftig politik. Ska de personer som bor och verkar 
på landsbygden omfattas av en rimlig servicenivå måste kommunen ha en utarbetad strategi för att 
landsbygden ska hållas levande och utvecklas. Vi måste vara självkritiska eftersom landsbygden 
under vår tid inte fick den uppmärksamhet den förtjänar. Men några viktiga åtgärder har vi sjösatt, 
bland annat en tjänsteman som helt jobbar för landsbygdsutvecklingen, vilket är glädjande att den 
nya majoriteten fortsatt med. Dock måste vi börja vara mer konkreta med vad vi egentligen vill och 
hur vi ska ha en levande landsbygd. 

För att landsbygden ska leva krävs att den inte bara fungerar som en sovplats. Det måste finnas 
tillräckligt många arbetstillfällen på landsbygden för att inte merparten av invånarna under dagtid 
tvingas pendla in till närmaste stad. På landsbygden måste också service och förutsättningar för 
företag att tillhandahålla denna service finnas. För att företag ska etablera sig och överleva på 
landsbygden krävs förutsättningar i form av kundunderlag, men också i form av tekniska 
förutsättningar, som fungerande bredband och posthantering. 

Uppsala kommun behöver arbeta aktivt för att landsbygden och de prioriterade tätorterna runt 
Uppsala stad hålls vid liv och utvecklas. Uppsala kommun skulle kunna bidra till bättre kundunderlag, 
och på sikt fler arbetstillfällen, genom att flytta ut delar av sin verksamhet till landsbygden. 
Förvaltningar som idag ligger inne i Uppsala skulle, om viljan finns hos den styrande majoriteten, 
kunna lokaliseras om till landsbygdsområden. Om kommunal verksamhet flyttar in blir de anställda 
nytt kundunderlag. Som följd av flytt av kommunal verksamhet kommer också kommunens 
samarbetspartners, liksom andra som tar sig ut från Uppsala som följd av flytten, bidra till ökad 
rörelse på orten. Om kommunen som föregångare flyttar ut ökar chansen att företagare vågar ta 
risken att etablera sig. 

I nuläget är kommunledningen evakuerad från Stadshuset som ska genomgå en omfattande 
renovering. Flera förvaltningar har flyttat utan att få en ny permanent hemvist. Redan nu måste en 
utredning komma igång för att planera hur de hundratals olika kommunala enheterna ska placeras i 
hela Uppsala kommun. I utredningen ska hänsyn tas till enheternas funktioner och deras 
placeringsbetydelse för de prioriterade tätorterna och medborgarkontakten. En översyn borde 
undersöka möjligheterna för förvaltningar som inte är beroende av fysiska kundkontakter att flyttas 
till landsbygden. 

Mot bakgrund av ovanstående vill Folkpartiet Liberalerna föreslå kommunfullmäktige att besluta: 

— 	Att uppdra till kommunstyrelsen att snarast tillsätta en utredning om vilka kommunala 
förvaltningar som kan flyttas ut till de prioriterade tätorterna för att aktivt stödja en levande 
landsbygd., 

_•  
ohamad Hassan 

Kommunalråd (FP) 
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