MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-09

Tillväxtutskott

Plats och tid

Lilla sammanträdesrummet kl. 13:00-15:15

Beslutande ledamöter

Ronny Löfquist (S) (ordförande), Malin Thydén-Kärrman (S) (1:e vice
ordförande) (distansdeltagande), Lisa Mogren (V) (distansdeltagande), Anna
Roos (C) (2:e vice ordförande) (distansdeltagande), Bengt-Åke Torhall (L)
(distansdeltagande) ersätter Stina Isaksson (SD)

Övriga närvarande

Erik Wikström (sekreterare)
Emma Gröndahl (kommunchef, distansdeltagande)
Linda Backsten (kommunsekreterare)
Katarina Paulsson (samhällsbyggnadschef, distansdeltagande)
Tove Olsson (tillträdande enhetschef, distansdeltagande)
Lars Tingsmark (ekonomichef, distansdeltagande)
Camilla Johansson (näringslivsutvecklare, distansdeltagande)
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§12

Svar på promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig
service
(2020 KS0412)
Beslut

Tillväxtutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande och överlämnar det
till Finansdepartementet.
Beskrivning av ärendet

Regeringen har låtit utreda hur serviceverksamheten vid de statliga servicekontoren kan
utvecklas. Det handlar främst om på vilka orter nya servicekontor bör etableras och om fler
myndigheter bör knytas till samverkan. I december 2020 lämnade utredningen sin
slutredovisning ”En utvecklad organisation för lokal statlig service” (Ds 2020:29).
Finansdepartementet har skickat promemorian på remiss och önskar få svar senast 26 februari
2021. Hylte kommun har blivit utsedd till remissinstans.
För att beakta de demografiska och geografiska variationerna har utredningen analyserat
lämpliga platser för nya servicekontor utifrån behoven i fyra olika områdeskategorier. Det
handlar om gles- och landsbygd, orter som särskilt drabbats av nedläggningar av annan statlig
verksamhet, storstadsområden samt socialt utsatta områden. Utredningen föreslår följande
användning av de medel som finns tillgängliga för att öppna nya servicekontor:
- 15 kontor i kommuner i gles- och landsbygd eller som särskilt drabbat av nedläggningar av
annan statlig verksamhet. Det bör handla om sju små kontor (i Boden, Finspång, Laholm,
Nynäshamn, Stenungsund, Sölvesborg och Östhammar) och åtta flexikontor (i Askersund,
Borgholm, Filipstad, Lysekil, Nordmaling, Tingsryd, Ånge och Åre).
- 2-3 ytterligare kontor (av mellanstorlek) i de mer centrala delarna av storstadsområdena
Stockholm, Göteborg och Malmö.
- 11 kontor i socialt utsatta områden (med en blandning av mellanstora och små kontor). Det
bör handla om ett kontor vardera i dels de tre storstadsområdena Stockholm (inklusive vissa
grannkommuner), Göteborg och Malmö, dels i Eskilstuna, Helsingborg, Jönköping,
Linköping, Norrköping, Södertälje, Uppsala och Växjö.
Utredningen ser goda skäl att eftersträva att fler myndigheter inleder servicesamverkan med
Statens servicecenter och föreslår att samverkan bör initieras avseende viss allmän service
mellan Statens servicecenter och CSN respektive Kronofogdemyndigheten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
2 (3)

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-02-09

sid 3

Tillväxtutskott
Handlingar i ärendet




Tjänsteskrivelse svar på promemoria En utvecklad organisation för lokal statlig
service
Svar på promemoria En utvecklad organisation för lokal statlig service

Yrkanden
Lisa Mogren (V) yrkar bifall till förslaget.
Anna Roos (C) yrkar bifall till förslaget.
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