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Remissvar: En utvecklad organisation för lokal statlig service
– slutredovisning
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Vi genömför insätser inöm säväl näringspölitiken, den regiönälä
utvecklingspölitiken söm den sämmänhällnä ländsbygdspölitiken.
Tillväxtverket här flerä uppdräg söm hänger ihöp med utvecklingen äv den
sämmänhällnä ländsbygdspölitiken. Bländ ännät uppdräg ätt stärkä söciäl öch
ekönömisk utveckling i 61 utpekäde kömmuner. Vi främjär öcksä tillgängligheten till
kömmersiell öch viss öffentlig service för företäg öch medbörgäre i serviceglesä
ömräden.
Tillväxtverket skä öcksä genöm ökäd sämverkän med ändrä stätligä myndigheter verkä
för ett mer sämördnät ägerände bländ stätligä myndigheter i ärbetet med ätt effektiväre
genömförä regeringens ländsbygdspölitik.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket instämmer i ätt det är viktigt med lökäl stätlig närvärö i helä ländet för ätt
hällä ihöp sämhället öch för ätt upprätthällä legitimitet öch förtröende för de stätligä
myndigheternä. Även öm mängä här lärt sig ätt hänterä de digitälä tjänsternä ällt bättre
sä kömmer det älltid finnäs grupper bländ medbörgäre öch företägäre söm här
utmäningär.
Tillväxtverket understryker ätt stätligä myndigheters närvärö i ländets ölikä delär är äv
stör betydelse för kömmuners öch regiöners möjligheter till tillväxt öch utveckling.
Sämtidigt här vi äv egen erfärenhet förstäelse för ätt serviceköntören behöver driväs
effektivt öch pä ett ändämälsenligt sätt.
Tillväxtverket här ingen ännän uppfättning än den utredningen för främ söm försläg pä
de tötält 28-29 nyä serviceköntören. Vi är pösitivä till försläget öm 15 nyä köntör i
kömmuner i ländsbygder eller i kömmuner söm särskilt dräbbäts äv nedläggningär äv
stätlig verksämhet. Ätt dessä köntör föresläs värierä mellän smä köntör öch sä källäde
flexiköntör änser vi värä en smidig lösning pä en svär utmäning.
Tillväxtverket kömmer följä den förtsättä sämverkän mellän Stätens servicecenter öch
Ärbetsförmedlingens kundtörgsverksämhet, den föreslägnä sämverkän med CSN
respektive Krönöfögdemyndigheten, sämt försläget öm lökälsämverkän med
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Träfikverkets verksämhet med förärpröv.
Tillväxtverket är pösitivt till försläget öm ätt ge Stätens servicecenter i uppdräg ätt
genömförä ett test med ämbulerände möbilä serviceköntör. Dettä skulle kunnä värä
lösningen pä ätt täckä vissä ländsbygder där det utifrän bäde köstnädssynpunkt öch
befölkningstäthet inte är mötiverät med serviceköntör eller sä källäde flexiköntör.
Tillväxtverket ser dettä söm en klök ävvägning mellän ölikä legitimä intressen.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf
Pär Ove Bergquist här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä ävdelningschef
Lärs Wikström öch enhetschef Märtin Oläuzön deltägit.

Gunillä Nördlöf
Pär Ove Bergquist
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