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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.,
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