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Vår målsättning är att underteckna ett 
samhällskontrakt med regeringen som 
knyter samman stad och land
Ett samhällskontrakt som tillsammans med oss i Gävleborg, 
kommuner, Region Gävleborg, Länsstyrelsen Gävleborg, 
medborgare och näringsliv, visar att samarbete lönar sig. 
Ett samarbete som möjliggör och sätter fokus på efterfrågad 
och behövd tillväxt och samhällsutveckling, genom ökad 
statlig närvaro mitt i Gävleborg, i Bollnäs.



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



Bakgrund
Regeringen tillsatte 2015 en parlamentarisk kommitté med 
uppdrag att lämna förslag på en sammanhållen nationell 
politik för långsiktigt hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. 

Det slutliga förslaget överlämnades till regeringen i början av 
2017 och det innehöll en sammanställning av 75 förslag.

Bland annat rekommenderade landsbygdskommittén att       
10 000 tjänster vid statliga myndigheter i Stockholm under en 
5 till 7-årsperiod ska omlokaliseras. Samt att när en ny 
myndighet inrättas, ska en lokalisering utanför 
storstadskommunerna alltid vara förstahandsalternativet.

Sedan 2017 har vi i Gävleborg därför arbetat tillsammans med          
ambitionen att genom tecknandet av ett samhällskontrakt med 
regeringen, få till en ökad statlig sysselsättning.
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Bakgrund forts…
Vi har ökat planberedskapen och möjliggjort för 
bostadsbebyggelse, vi har optimerat resandemöjligheterna 
med fokus på ökad kollektivtrafik. Vi har skapat optimala 
förutsättningar för etableringen av statliga arbetstillfällen i 
centralt läge med fokus på stabil kompetensförsörjning.

Det har vi gjort mitt i Sverige, mitt i fantastiska Gävleborg där 
vi med hjälp av statliga medel byggt Sveriges modernaste 
resecentrum. Direkt bredvid har vi detaljplanerat, förberett och 
möjliggjort byggandet av  28 000 m2 moderna, flexibla och 
hållbara lokaler, Järnvägsgatan 15. 

Det möjliggör att 1 200 personer ska kunna arbeta med närhet 
till både sitt hem och resten till av världen. De allra flesta 
kommer dessutom kunna ta sig till och från arbetet med 
kollektivtrafik, utan byte av kollektivtrafikslag.



Etablering av 1200 statliga 
arbetstillfällen till Bollnäs 
genererar inflyttning och 
sysselsättning i hela 
Gävleborg. 
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Riktad skrivelse till 
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
”För att få stor effekt på arbetsmarknaden i Gävleborg bör 
en utflytt av statliga arbetstillfällen koncentreras till Bollnäs. 
Kommunens geografiskt centrala läge med effektiv 
infrastruktur möjliggör för resande med kollektivtrafik och 
stärker arbetsmarknadsutvecklingen i ett större geografiskt 
område”. 

2017-02-14



Inbjudan till samtal
om samhällskontrakt
Inbjudan till statsminister Stefan Löfven, 
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och 
civilminister Ardalan Shekarabi. 

”Landsbygdskommitténs förslag och mål för 
landsbygdens utveckling beskrivs som en historisk 
möjlighet att skapa ett starkare samhällskontrakt, 
vilket vi är beredda att ställa upp på”.

2017-02-23



Svar från 
civilminister Ardalan Shekarabi 
”I varje process som rör lokalisering av statlig verksamhet är 
det av betydelse att vi tar hänsyn till de förutsättningar som 
finns i det enskilda fallet och att verksamheten kan fungera 
effektivt med bibehållen kvalitet på både kort och lång sikt. 
Jag tackar för ert brev och information som ni har lämnat i 
denna fråga.” 

2017-12-01



Varför statliga jobb 
till Gävleborg?
Genom att ingå ett samhällskontrakt vill vi 
utveckla Gävleborg och hålla ihop Sverige.
Vi vill knyta samman stad och land.



Samverkan
Med fokus på bostäder, arbetskraft, 
infrastruktur och kompetensförsörjning.
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Tio stationssamhällen

Längs med stambanans sträckning 
Gävle-Ljusdal finns så många som 10 
stationssamhällen. 

Tillsammans med länken till och från 
kustkommunerna skapar detta en 
stabil arbetsmarknad.



Vi har byggt Sveriges bästa 
resecentrum som möjliggör ökat 
kollektivtrafikresande 
Genom resecentrum som med hjälp 
av statliga medel byggts dikt mot 
riksvägarna och Norra stambanan, 
skapas förutsättningar för människor 
att i högre utsträckning kunna resa 
kollektivt till och från arbetet.



I ett avlångt land
Är tillgänglighet inte en självklarhet. Därför 
är vi stolta över att kunna erbjuda en 
optimal plats för 28 000 m2 moderna, 
flexibla och hållbara lokaler strategiskt 
placerade mitt i Bollnäs. Mitt i Gävleborg. 
Mitt i Sverige. 
Här kan 1 200 personer arbeta med närhet 
till både sitt hem och resten av världen.



2016 2017 2018 2019 2020 20212015

2017
Det slutliga 
förslaget 
överlämnades 
till regeringen

2015
Regeringen 
tillsatte en 
parlamentarisk 
landsbygds-
kommitté

Ett samarbete som sträcker sig över tid
I Gävleborg har vi sedan 2017 varit eniga och arbetat 
tillsammans med ambitionen att genom tecknandet av 
ett samhällskontrakt med regeringen, få till en ökad 
statlig sysselsättning mitt i Gävleborg.

2021
Ett samhällskontrakt 
som utvecklar 
Gävleborg och 
håller ihop Sverige

2021
Möte med 
civilminister 
Lena Micko

Vi har förberett och bland annat:
• Byggt nya bostäder
• Byggt nytt resecentrum
• Utvecklat kollektivtrafiken
• Tagit fram nya detaljplaner
• Förberett för statliga 

arbetstillfällen



”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



”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 en del av 
den här geografin.
Läget, infrastrukturen och 
kollektivtrafiken kring Bollnäs 
möjliggör för regeringen att leva upp 
till sin ambition att skapa jämlika 
villkor i hela landet genom att öka 
sin närvaro. ”

Eva Lindberg
Regionråd Region Gävleborg



”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



”Jag anser att det är viktigt och 
strategiskt att staten ökar sin 
närvaro i Gävleborg. 
Det stimulerar och vitaliserar 
arbetsmarknaden och med statliga 
jobb placerade i Bollnäs, mitt i 
Hälsingland, direkt bredvid det nya 
resecentrum, får omkringliggande 
kommuner som Ovanåkers 
kommun del av dessa viktiga 
arbetstillfällen.” Håkan Englund

Kommunalråd Ovanåkers kommun



I Gävleborg vill vi komma vidare och 
2021 underteckna ett samhällskontrakt 
med regeringen som knyter samman 
stad och land
Ett samhällskontrakt som tillsammans med oss i Gävleborg, 
möjliggör och sätter fokus på efterfrågad och behövd tillväxt 
och samhällsutveckling, genom ökad statlig närvaro mitt i 
Gävleborg, i Bollnäs.

2021-09-21



Presenterades 1 mars 2021

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/03/utredning-om-det-civila-forsvaret-overlamnad/
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Presenterades 6 september 2021
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