
Statliga jobb
till Gävleborg



Inledning
Den 25 juni 2015 beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté med 
uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell politik för långsiktigt hållbar 
utveckling i Sveriges landsbygder. 

I uppdraget låg att en ny politik skulle skapa förutsättningar för tillväxt, företagande, 
sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd. 

Bland annat rekommenderade kommittén att 10 000 tjänster vid statliga myndigheter i 
Stockholmsregionen under en 5 till 7-årsperiod ska omlokaliseras till regioner i behov av 
statliga arbetstillfällen, samt, att när en ny myndighet inrättas ska en lokalisering utanför 
storstadskommunerna alltid vara förstahandsalternativet.

Genom att ingå ett samhällskontrakt vill Bollnäs kommun tillsammans med bland andra 
Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg och länets kommuner utveckla Gävleborgs län 
och hålla ihop Sverige. 

En omlokalisering av statliga arbetstillfällen till Bollnäs skulle ge positiva effekter för länets 
befolkning och arbetsmarknad. 

Varför statliga jobb 
till Gävleborg? 
Genom att ingå ett samhällskontrakt vill vi 
utveckla Gävleborg och hålla ihop Sverige.
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befolkning och arbetsmarknad.



”Vi ser detta som en möjlighet. Utifrån landsbygdskommitténs 
betänkande och regeringens ambition vill vi som kommun ingå i ett 
samhällskontrakt och ta vår del av ansvaret i denna gemensamma 
utveckling.
Marie Centerwall
Kommunalråd Bollnäs kommun

”Det räcker ju med att titta på en karta för att konstatera att vårt län utgör 
en mycket viktig nod som knyter ihop Stockholm, Arlanda och Uppsala via 

Gävle och vidare norrut mot Sundsvall. Bollnäs är faktiskt en del av den 
här geografin. Läget, infrastrukturen och kollektivtrafiken kring Bollnäs 

möjliggör för staten att leva upp till sin ambition att hålla ihop det här 
landet genom att öka sin närvaro. 

Eva Lindberg 
Regionråd Region Gävleborg

”Bollnäs med sitt geografiska läge och i samverkan med fler 
kommuner i vårt län uppfyller de krav som ställs vid tecknandet 
av ett samhällskontrakt. Detta kan ge en stor effekt på en utsatt 
arbetsmarknad. 
Per Bill
Landshövding Gävleborgs län

Gävleborgs län
10 kommuner 

287 905 invånare 
5 angränsande län

Bollnäs kommun
26 798 invånare

6 angränsande kommuner
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Samverkan
Genom samverkan med länets övriga kommuner 
kring bostäder, arbetskraft, infrastruktur och 
kompetensförsörjning kan Bollnäs tillsammans 
med övriga länet möta upp de behov som finns i 
tecknandet av samhällskontrakt.

Regionala 
sysselsättnings-
effekter
Omlokalisering av 1200 
statliga arbetstillfällen till 
Bollnäs genererar inflyttning 
och sysselsättning i hela 
Gävleborgs län. 

Uppskattad fördelning utöver det redan 
befintliga pendlingsutbytet i länet. 
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Etablering av 1200
statliga arbetstillfällen till
Bollnäs genererar inflyttning
och sysselsättning i hela
Gävleborgs län.



Tillsammans i länet 
arbetar vi för en attraktiv 
region att bo, verka och 
leva i!

Tio stations-
samhällen
Längs med Norra stambanans 
sträckning Gävle-Ljusdal finns så 
många som 10 stationssamhällen. 
Tillsammans med länken till och från 
kustkommunerna skapar detta en 
stabil arbetsmarknad. På cirka en 
timme tar sig 190 000 personer till 
centrala Bollnäs.

Vi bygger för 
framtiden
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1 
En omlokalisering av statliga arbetstillfällen 
till Bollnäs skulle ge positiva effekter för 
länets befolkning och arbetsmarknad. 

Varför statliga jobb 

till Bollnäs?
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2 
En lokalisering av statliga arbetstillfällen 
till resecenterområdet i Bollnäs skulle 
möjliggöra för en mycket stor del av 
befolkningen i Gävleborg att med kollektivt 
resande ta sig direkt till arbetsplatsen.

Varför statliga jobb 

till Bollnäs?
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3 
En koncentration av nya arbetstillfällen till 
Bollnäs överensstämmer med Regeringens 
nyligen antagna transportpolitiska mål. 

Varför statliga jobb 

till Bollnäs?
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4 
Försvarsmaktens perspektivstudie påminner 
om att infrastrukturen bör dras i säkra 
landområden. 

Varför statliga jobb 

till Bollnäs?
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5 
Kompetensförsörjningen tillgodoses bäst 
om arbetstillfällen placeras i en ort som 
människor från flera omkringliggande 
kommuner kan ta sig till snabbt och enkelt.

Varför statliga jobb 

till Bollnäs?
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6
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Bollnäs är en av landets mest välförsedda 
kommuner rörande utbyggd IT-kommunikation 
med redundanta fibervägar. 
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7 
I det nybyggda resecentret som angränsar 
till riksvägarna och Norra stambanan pågår 
en förnyelseprocess som möjliggör 
skapandet av moderna, anpassade och 
funktionella lokaler. Bollnäs har länets näst 
största resecentrum med en miljon av- och 
påstigande resenärer under ett år. 

Varför statliga jobb 

till Bollnäs?
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8 
Den sammanhållande politiken för arbete, 
hållbar tillväxt och välfärd till Sveriges 
landsbygder som Landsbygdskommittén 
presenterat, överensstämmer i stora drag med 
bryta bygd principen som tidigare gav avsides 
bygder möjlighet till ökad utveckling. 
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till Bollnäs?
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I Bollnäs är vi på alla plan beredda att ta vårt ansvar och 
ingå ett samhällskontrakt som innebär att arbetsmarknaden 
kan utvecklas med ett stort antal nya arbetstillfällen.  
Det skulle stärka regionens dynamik och attraktivitet, samt 
stärka banden mellan storstad och landsbygd.

En omlokalisering av 
statliga arbetstillfällen 
till Gävleborg bör 
koncentreras till Bollnäs!

Hela denna bilaga är en annons från Human Performance AB Kommuner  
i framkant

23

Bollnäs geografiskt centrala läge i Gäv-
leborgs län och effektiva infrastruktur gör 
staden till en strategiskt bra plats för etabler-
ing av statliga arbetstillfällen. Statliga jobb 
till Bollnäs och länet är en fråga som Bollnäs 
kommun driver med stöd av bland andra 
länets kommuner, Region Gävleborg och 
Länsstyrelsen Gävleborg.

I februari skickades ett brev till regeringen 
där åtta anledningar till att statliga jobb bör 
flyttas till Bollnäs presenterades. Däribland 
finns argumenten att en omlokalisering av 
statliga arbetstillfällen till Bollnäs skulle ge 
positiva effekter för länets befolkning och 
arbetsmarknad. 
Utöver att stärka regionens dynamik och 
attraktivitet skulle det även stärka banden 
mellan storstad och landsbygd. Detta kopplas 
i argumenten även samman med den Parla-
mentariska landsbygdskommitténs presen-
tation gällande en sammanhållande politik 
för arbete, hållbar tillväxt och välfärd till 
Sveriges landsbygder. I början på året delgav 
de sitt förslag om att 10 000 statliga jobb i 
Stockholmsregionen skulle flyttas till mindre 
orter och glesbygd.

– Vi ser detta som en möjlighet. Utifrån 
landsbygdskommitténs betänkande och 
regeringens ambition vill vi som kommun 
ingå i ett samhällskontrakt och ta vår del av 
ansvaret i denna gemensamma utveckling, 
berättar Marie Centerwall (S), kommunalråd 
i Bollnäs kommun.

Samhällskontraktet är tänkt att stärka ban-
det mellan kommun och stat, där en dialog 
förs kring vad kommunen respektive staten 
förväntas ansvara över. 

– För kommunens del kan det innebära 
utökad medflyttarservice, utbildningsinsat-
ser, byggandet av nya lokaler eller att bereda 
förskoleplatser för eventuella familjer som 
flyttar hit. Stat och kommun tar sin del av 
ansvaret som i slutändan ska stärka att hela 
landet ska leva, fortsätter Marie Centerwall.

Bollnäs strategiska läge är ett extra starkt 
argument för omlokaliseringen eftersom 
kommunen ligger mitt i Gävleborg och grän-
sar till sex andra kommuner. Eva Lindberg 
(S), regionstyrelsens ordförande i Region 
Gävleborg, berättar om hur de arbetar för att 
lyfta hela länets läge i Sverige, som ytterlig-
are en aspekt som gör Gävleborg attraktivt.

– Det räcker ju med att titta på en karta för 
att konstatera att vårt län utgör en mycket vik-
tig nod som knyter ihop Stockholm, Arlanda 
och Uppsala via Gävle och vidare norrut mot 
Sundsvall. Bollnäs är faktiskt en del av den här 
geografin. Läget, infrastrukturen och kollek-
tivtrafiken kring Bollnäs möjliggör för staten 
att leva upp till sin ambition att hålla ihop det 
här landet genom att öka sin närvaro. Det här 
är ett erbjudande, menar Eva Lindberg.

Även Länsstyrelsen Gävleborg betonar hur 
en omlokalisering av statliga arbetstillfällen 
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med fördel kan ske till Gävleborgs län.

– Bollnäs med sitt geografiska läge och 
i samverkan med fler kommuner i vårt län 
uppfyller de krav som ställs vid tecknandet 
av ett samhällskontrakt. Detta kan ge en stor 
effekt på en utsatt arbetsmarknad, förklarar 
Per Bill, landshövding i Gävleborgs län.

Resecenterområdet i centrala Bollnäs håller 
dessutom på att utvecklas ytterligare vilket 
gör att kompetensförsörjningen förenas och 
nya förutsättningar att bygga verksamhet-
slokaler vid det centrala läget skapas.

 – Den moderna forskningen om ortsat-
traktivitet och stadsutveckling pekar väldigt 
tydligt på att lättillgängliga och moderna 
resecenter driver utveckling. Det är just det 
här som gör Bollnäs arbete så intressant. Här 
visar man konkret hur samhällskontraktet 
mellan kommunen och staten kan utvecklas 
kring nybyggnationer och arbetstillfällen, 

I början av året påbörjade regeringen ett omfattande arbete med att omlokalisera flertalet  myndigheter till mindre städer utanför Stockholm. Trenden att centralisera jobben till huvudstaden ville brytas och stadsminister Stefan Löfven utryckte bland annat att ”utan statlig närvaro i landet minskar känslan av samhörighet” 
Text Malin Svantesdotter

byggd på just en ömsesidig nytta. Bollnäs har 
en vision och visar en framåtanda som kan 
bidra till regeringens ambitioner för bostads-
byggande och lokalisering av jobb; och staten 
har numera en uttalad ambition att bryta 
centralisering och se till hela landet. Jag tror 
på den här kombon, säger Eva Lindberg.
www.bollnas.se

Statliga jobb till Bollnäsgynnar hela Gävleborg
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Resecenterområdet i centrala Bollnäs håller 
dessutom på att utvecklas ytterligare vilket 
gör att kompetensförsörjningen förenas och 
nya förutsättningar att bygga verksamhet-
slokaler vid det centrala läget skapas.

 – Den moderna forskningen om ortsat-
traktivitet och stadsutveckling pekar väldigt 
tydligt på att lättillgängliga och moderna 
resecenter driver utveckling. Det är just det 
här som gör Bollnäs arbete så intressant. Här 
visar man konkret hur samhällskontraktet 
mellan kommunen och staten kan utvecklas 
kring nybyggnationer och arbetstillfällen, 

I början av året påbörjade regeringen ett omfattande arbete med att omlokalisera flertalet  myndigheter till mindre städer utanför Stockholm. Trenden att centralisera jobben till huvudstaden ville brytas och stadsminister Stefan Löfven utryckte bland annat att ”utan statlig närvaro i landet minskar känslan av samhörighet” 
Text Malin Svantesdotter

byggd på just en ömsesidig nytta. Bollnäs har 
en vision och visar en framåtanda som kan 
bidra till regeringens ambitioner för bostads-
byggande och lokalisering av jobb; och staten 
har numera en uttalad ambition att bryta 
centralisering och se till hela landet. Jag tror 
på den här kombon, säger Eva Lindberg.
www.bollnas.se

Statliga jobb till Bollnäsgynnar hela Gävleborg
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