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Nr. 69 Interpellation av Mohamad Hassan (FP) om att flytta förvalt- 
ningar för en levande landsbygd 
KSN-2015-1160 

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 kom-
munen ha en utarbetad strategi för att landsbygden ska hållas levande och utvecklas. En så-
dan saknas i dagsläget. 

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 
finnas och förutsättningar för företag att tillhandahålla denna service. 

För att företag ska etablera sig och överleva på landsbygden krävs förutsättningar i form av 
kundunderlag, men också att tekniska förutsättningar finns, som fungerande bredband och 
posthantering. 

Uppsala kommun behöver arbeta aktivt för att landsbygden kring 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. Förvalt-
ningar som idag ligger inne i Uppsala skulle, om viljan finns hos den styrande majoriteten 
Socialdemokraterna, Milj öpartiet och Vänsterpartiet, kunna lokaliseras om till lands-
bygdsområden. Om kommunal verksamhet flyttar in blir de anställda nytt kundunderlag. 
Som följd av flytt av kommunal verksamhet kommer också kommunens samarbets-
partners, liksom andra som tar sig ut från Uppsala som följd av flytten, bidra till ökad rö-
relse 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. En översyn 
borde undersöka möjligheterna för förvaltningar som inte är beroende av fysiska kund-
kontakter att flyttas till landsbygden. 

Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se  
www.uppsala.se  



Mot bakgrund av ovanstående frågar jag kommunstyrelsens ordförande Marlene 
Burwick (S): 

Kan Uppsalas styrande majoritet tänka sig att flytta ut kommunala förvaltningar från 
Uppsala stad till landsbygden? 

Mohamad Hassan (FP) 
Uppsala 2015-05-20 

Svar: 
Kommunalrådet Mohamad Hassan (FP) frågar om "Uppsalas styrande majoritet kan tänka 
sig att flytta ut kommunala förvaltningar från Uppsala stad till landsbygden?". 

Att säkerställa en livskraftig landsbygd som ständigt utvecklas är en prioriterad fråga för 
den rödgröna majoriteten. Vi har det uttalade målet att Uppsala ska vara en av Sveriges 
bästa landsbygdskommuner. Precis som Mohamad Hassan lyfter fram är det till exempel 
viktigt med väl utbyggt bredband och fungerande posthantering på landsbygden. Arbetet 
med att utveckla landsbygden sker brett och involverar många olika nämnder, förvaltningar 
och kommunala bolag. Kommunen har även anställt en landsbygdsstrateg som jobbar med 
utvecklingen av landsbygden och underlättar för civilsamhällets kontakt med kommunen. 

Den rödgröna majoriteten delar dock inte Mohamad Hassan och Folkpartiets inställning att 
utlokalisering av förvaltningar är en effektiv metod för att stärka landsbygden. Mohamad 
Hassan berör det pågående arbetet med att se över förvaltningarnas lokalisering och lokal-
kostnader. Inriktningen är att sänka lokalkostnaderna och förbättra samverkan mellan olika 
förvaltningar genom att samla förvaltningar på ett och samma ställe. Medborgarna förvän-
tar sig, med rätta, att den kommunala förvaltningen är kostnads- och tidseffektiv. Genom 
att samlokalisera förvaltningar skapas bättre kontaktytor samtidigt som risken minskar för 
att frågor faller mellan stolarna eller inte löses ut på ett effektivt sätt. 

Vi tror varken att det skulle gynna kommuninvånarna på landsbygden eller i staden att 
splittra förvaltningarna och utlokalisera dem på olika platser. Dessutom finns anledning att 
misstänka att ett sådant förehavande skulle medföra ökat resande för medarbetare och 
mindre effektiv handläggning. 

Den rödgröna majoriteten jobbar däremot vidare med att se över hur den offentliga servi-
cen till medborgarna kan utvecklas på landsbygden. Goda exempel finns från många olika 
delar av landet. Som exempel kan Örnsköldsvik nämnas, som framgångsrikt arbetat med 
att inrätta så kallade servicepunkter, där offentlig service har samlokaliserats. Här pågår nu 
ett arbete i Uppsala för att dra nytta av de exempel som finns på framgångrikt arbete i 
andra kommuner. 

Erik P elling 
Kommunalråd (S) 
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