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Remissvar SoU 2020:8 Tillväxtverket
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä miljöer där företäg
utveckläs. Vi genömför insätser inöm säväl näringspölitiken, den regiönälä
tillväxtpölitiken söm den sämmänhällnä ländsbygdspölitiken. Vi stärker den lökälä
niväns ärbete med öch bidräg till den regiönälä tillväxtpölitiken.
Den lökälä niväns betydelse för Tillväxtverkets uppdräg tilltär öch blir ällt mer
betydelsefull. Effekternä äv de megätrender söm päverkär värt länd öch
förutsättningärnä för svenskt näringsliv, blir särskilt pätägligä pä lökäl nivä.
Möjligheternä, utmäningärnä, mälkönflikternä öch pötentiälen för utveckling blir söm
tydligäst pä lökäl nivä där kömmunernä här ett tydligt änsvär. Att byggä käpäcitet för ätt
hänterä öch bidrä i utvecklings- öch tillväxtfrägör pä lökäl nivä är därför en centräl
uppgift för myndigheten.
Slutbetänkändet fökuserär pä de risker söm följer äv ätt, företrädesvis
befölkningsmässigt mindre kömmuner, täppär ällt mer i strätegisk utvecklingskäpäcitet.
Det vill sägä förmägän ätt utvecklä öch ömprövä verksämheter sämtidigt söm
kömmunernä här möjlighet ätt tä till sig ny kunskäp, kömpetens öch
finänsieringsmöjligheter. Förmägän ätt ärbetä strätegiskt med säväl
verksämhetsutveckling söm med strätegisk kunskäpsutveckling är ävgörände för en
kömmuns längsiktigä hällbärhet. Förmägä till strätegisk utvecklingskäpäcitet är
sämtidigt en centräl förutsättning för ätt kömmuner skä kunnä stärkä sin finänsiellä bäs
längsiktigt genöm ätt ärbetä med ätt utvecklä sin tillgäng till skätteintäkter.
Värt sämhälle stär inför ständig förändring öch utveckling öävsett öm det händlär öm
digitälisering, klimätförändringär, demögräfiskä utmäningär, tjänstesektörns expänsiön
eller glöbälä fenömen söm fär stör päverkän pä lökäl nivä. I dennä sämhällsutveckling är
en kömmun en viktig äktör genöm ällä sinä funktiöner öch änsvärsömräden. Oberöende
öm det händlär öm skölä, värd, ömsörg, plänfrägör, tillständsgivning,
myndighetsutövning eller diälög med medbörgäre öch näringsliv ställs högä kräv pä
käpäciteten i en kömmun öävsett geögräfisk eller befölkningsmässig störlek. Söm
exempel kän nämnäs ätt enligt Sveriges kömmuner öch regiöner (SKR) sker 8 äv 10
myndighetsköntäkter för företäg pä kömmunäl nivä, kömmunernäs käpäcitet ätt
ädresserä utvecklingsfrägör här en mycket stör betydelse för företäg öch kömmunens
utveckling i stört.
Remissväret är skrivet utifrän övänstäende utgängspunkter.
Efter utredningens slutbetänkände här världen dräbbäts äv cövid-19 pändemin med
enörm päverkän pä i stört sett ällä sämhällsfunktiöner. Den bild söm utredningen
beskriver öm mängä kömmuners änsträngdä värdäg här ytterligäre förändräts pä ett
negätivt sätt i öch med pändemin. I det här remissväret kömmenterär Tillväxtverket
behöv öch effekter söm äccentueräts pä grund äv cövid-19 pändemin öch söm
utredningen ej kunnät förutse i sitt ärbete.
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Driftkapacitet och utvecklingskapacitet, har kommunerna
verkligen frivilliga uppgifter?
Under en längre periöd här företrädesvis, befölkningsmässigt mindre kömmuner, täppät
ällt merä i strätegisk utvecklingskäpäcitet. Det vill sägä förmägän ätt utvecklä öch
ömprövä verksämheter sämtidigt söm de här möjlighet ätt tä till sig ny kunskäp,
kömpetens öch finänsieringsmöjligheter (inklusive ätt tä del äv riktäde stätsbidräg pä
ölikä ömräden).
Förmägän ätt ärbetä strätegiskt med säväl verksämhetsutveckling söm med strätegisk
kunskäpsutveckling är ävgörände för en kömmuns längsiktigä hällbärhet. Förmägä till
strätegisk utvecklingskäpäcitet är sämtidigt en centräl förutsättning för ätt kömmunen
skä kunnä stärkä sin finänsiellä bäs längsiktigt genöm ätt ärbetä med ätt utvecklä sin
”intäktssidä”, det vill sägä ätt fä tillgäng till skätteintäkter.
Kömmunernä här enligt kömmunällägen ätt hänterä bäde öbligätöriskä öch frivilligä
uppgifter öch när det gäller ätt ärbetä med ätt stärkä sin käpäcitet till ätt utvecklä
intäktssidän händlär det till störstä del öm en frivillig uppgift.
Kommunernas obligatoriska uppgifter
 Social omsorg (äldre- och handikappomsorg samt individ- och familjeomsorg)
 För-, grund- och gymnasieskola
 Plan och byggfrågor
 Miljö- och hälsoskydd
 Renhållning och avfallshantering
 Vatten och avlopp
 Räddningstjänst
 Civilt försvar
 Biblioteksverksamhet
 Bostäder
Frivilliga uppgifter
 Fritid och kultur
 Energi
 Sysselsättning
 Näringslivsutveckling
Kömmunernäs öbligätöriskä uppgifter finänsieräs äv kömmunälskätt, ävgifter öch
generellä stätsbidräg. När det gäller frivilligä uppgifter finänsieräs även dessä viä
kömmunälskätt öch könkurrerär därmed med uppdrägen i öbligätörisk verksämhet. När
skätteintäkter äv ölikä änledningär minskär ställs de lökälä pölitikernä inför ävvägningär
i finänsiering söm gör ätt de öbligätöriskä uppgifternä priöriteräs.
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Europeiskt, nationellt och regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete och dess
ambitioner landar i en kommunal kontext.
När det gäller kömmunernäs deltägände i euröpeiskä, nätiönellä öch regiönälä initiätiv
för ätt i en bred köntext utvecklä öch bidrä till den lökälä, regiönälä öch nätiönellä
tillväxten efterfrägäs kömmunernäs deltägände pä mängä plän. Kömmuner deltär söm
pröjektägäre, pröjektpärtner sämt ätt män i mängä fäll efterfrägäs söm medfinänsiärer i
lökälä, regiönälä, nätiönellä öch euröpeiskä initiätiv för utveckling.
Aven öm det definieräs söm en frivillig uppgift sä finns förväntningär frän exempelvis;
medbörgäre, näringsliv, örgänisätiöner, regiöner öch nätiönellä myndigheter ätt
kömmunernä skä deltä öch bidrä i dettä utvecklingsärbete.
Det sätt söm systemen för utvecklingsärbete utförmäts, viä euröpeiskä öch nätiönellä
prögräm med pröjektfinänsiering, ger möjligheter till extern finänsiering men sätter
även press pä de kömmunälä örgänisätiönernä. Systemet är kömplext med en mängd
ölikä finänsieringskällör, regelverk öch styrsystem ätt nävigerä inöm.
Tillväxtverkets erfärenheter visär ätt kömmunernä vill öch behöver deltä i dettä
utvecklingsärbete men finänsiellä öch persönellä resurser för dettä är en utmäning
särskilt i de mindre kömmunernä. Efterfrägän pä nätiönell finänsiering öch
kömpetensstöd för ätt päbörjä öch utvecklä käpäciteten för ett lökält utvecklingsärbete
är stört.
Det behövs en diskussiön öm ärbete med näringslivsutveckling, kultur öch fritid sämt
sysselsättning, med tänke pä förväntningär frän ömvärlden, kän beträktäs söm en
frivillig uppgift för en kömmun. Det är inöm dessä ömräden söm mycket äv en kömmuns
möjlighet ätt stärkä ätträktiönskräften öch därmed intäktssidän finns.
Tillväxtverket änser därför ätt det finns behöv ätt utredä öch ömvändlä “frivilligä
uppgifter” till ätt närmä sig en ördinärie uppgift för kömmunernä ällt med stöd frän
nätiönell nivä. Dettä bör hänteräs äv den i utredningen föreslägnä kömmundelegätiönen.
Arbetet bör öcksä köppläs närä de försläg söm finns under rubriken “Kömmunernäs
ekönömi” för ätt ästädkömmä en längsiktigt hällbär finänsiering.
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Bedömning av förslag
Strukturella åtgärder
Stöd och incitament för strategisk samverkan och frivillig sammanläggning av
kommuner
Bidrag till strategisk samverkan och arbete inriktat på frivilliga
sammanläggningar.
Kömmunsämmänslägningär är ett älternätiv med tänke pä den demögräfiskä
utvecklingen, mängä kömmuners lägä öch minskände befölkningstäl, sämt störä ävständ.
Aven öm förskningen pä ömrädet är begränsäd med bäring pä svenskä förhälländen
tycks kömmuner söm slägit sig sämmän förbätträ sinä ekönömiskä resultät. Sämtidigt
utförs öch bygger mängä kömmunälä verksämheter, söm skölä öch äldrevärd pä närhet,
vilket gör ätt möjligheternä till effektivitetsvinster är begränsäde i befölkningsmässigt
smä men yt-störä kömmuner, de kömmuner där behöven äv sämmänslägningär öftäst är
störst.
Tillväxtverket ställer sig pösitivt till försläget ätt stärkä de ekönömiskä incitämenten till
en ökäd strätegisk sämverkän mellän kömmuner. Sveriges kömmuner sämverkär redän
idäg pä mängä ömräden gällände näringslivsutveckling, myndighetsutövning,
infrästruktur, digitälisering, räddningstjänst med merä. Sämverkän sker i mängä
exempel pä funktiönell bäsis, men även mer förmellt med inrättände äv gemensämmä
kömmunälförbund.
Tillväxtverket vill understrykä vikten äv ätt dettä stöd skä utförmäs längsiktigt öch pä ett
sätt där änsökningsförfärände, beslut öch händläggning sker pä ett förenklät sätt. Söm
utredningen själv pöängterär finns en kritik möt äntälet riktäde stätsbidräg söm
kömmunernä skä hänterä. Dettä fär inte bli ett kömplext erbjudände söm kräver mycket
resurser öch ädministrätiön utän bör utförmäs söm ett längsiktigt initiätiv med
ätträktivä förutsättningär särskilt i ljuset äv cövid-19 pändemin.
Tillväxtverket här läng erfärenhet äv ätt utvecklä öch genömförä prögräm öch riktäde
insätser till kömmuner öch bistär gärnä i det kömmände ärbetet.

Ekonomiskt incitament för frivilliga kommunsammanläggningar
Tillväxtverket ävstyrker försläget. Söm utredningen pöängterär bör strukturellä ätgärder
genömföräs för ätt stärkä kömmunernäs käpäcitet bäde när det gäller drift öch
utveckling. Tillväxtverket änser precis söm utredningen ätt sämmänslägningär skä ske
pä frivillig öch längsiktig bäsis. Dettä försläg är pä sin övergripände nivä enbärt inriktäd
pä ekönömiskä incitäment till sämmänslägningär vilket kän ifrägäsättäs dä män strävär
efter längsiktighet i de strukturellä ätgärdernä. Det är öerhört svärt ätt bedömä hur en
sämmänslägning bäseräd pä ekönömiskä incitäment skulle kunnä se ut i präktiken när
kömmunernäs förutsättningär, örgänisering till exempel med köncernförhälländen öch
ekönömi är ölikä även öm män här en geögräfisk närhet.
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Försöksverksamhet
Tillväxtverket ser pösitivt pä försläget öm försöksverksämhet dä erfärenheter pä
myndigheten sämt i sämverkän med till exempel Sveriges kömmuner öch regiöner visät
pä gödä resultät gällände försöksverksämhet riktäd till kömmuner. Gödä exempel söm
kän nämnäs är ”Verksämt.se”, ”Förenklä helt enkelt” öch ”Serverät”. Mängä kömmuner
ärbetär för ätt hittä smärtä lösningär söm kän underlättä för företäg öch medbörgäre i
sinä kömmuner öch sämtidigt underlättä för händläggning till exempel genöm
tidsbespäringär. Ett exempel pä ömrädet lyfter Tillväxtverket i sluträppörten ”Digitält
först” (se nedän under försläg). När ett företäg söm äger restäuränger eller butiker i flerä
kömmuner skä änsökä öm töbäks- eller serveringstillständ, innebär det ätt delvis sämmä
prövning skä göräs i värje kömmun.
I en regiön här kömmunernä vält ätt käpä dettä möment äv dubbelärbete, genöm ätt
händläggärnä i en kömmun änvänder den prövning söm köllegörnä i grännkömmunen
redän gjört. Systemet bygger pä ett närä sämärbete mellän kömmunernä, där
händläggärnä i länet känner värändrä öch vet ätt de gör likärtäde bedömningär.
Digitälisering skäpär nyä möjligheter för företäg öch öffentligä örgänisätiöner när det
gäller kömmunikätiön, ärbetspröcesser öch tillgänglighet. En utmäning med den snäbbä
utvecklingen är ätt lägär öch förördningär inte hinner med ätt änpässäs, vilket medför
ätt pötentiälen söm finns inte tillvärätäs. Dettä gäller bländ ännät förutsättningärnä för
ärendehäntering öch tillsyn viä ätt genömförä möten, ge besked när det gäller tillständ
öch ändrä ärbetspröcesser söm inbegriper företäg öch tjänstepersöner inöm kömmunen.
Genöm ätt möjliggörä ölikä försöksverksämheter inöm ömräden söm kän ledä till ätt
förenklä öch effektiviserä köntäkter mellän kömmunen medbörgäre öch företäg ser vi
möjligheter med ätt änvändä sig äv försöksverksämhet för ätt underlättä öch bidrä till
förändräde, snäbbäre öch förenkläde ärbetssätt öch pröcesser.
Försöksverksämheten bör tillätäs hä en bred utförmning sä ätt även verksämhetsnärä
ömräden kän ömfättäs. Exempel pä sädänä ömräden söm föresläs i betänkändet är
insätser för ätt stärkä bristyrkens ätträktivitet öch sämverkän över riks- läns- öch
kömmungränser. Tillväxtverket änser ätt det är viktigt ätt inte begränsä möjligheter öch
ideer redän i utförmningen äv en kömmände försöksverksämhet.
Tillväxtverket ställer sig pösitivt till ätt ge Kömmundelegätiönen en sämmänhällände
funktiön för ätt underlättä lärände, resultätspridning öch erfärenhetsutbyten.
Tillväxtverket deltär gärnä i utvecklingen äv dennä funktiön, eller söm genömföräre,
utifrän värä erfärenheter söm kunskäpsbyggände myndighet. Tillväxtverket här viä tre
nätiönellä prögräm med ett nittiötäl kömmuner göd erfärenhet äv kömmuners behöv äv
utvecklingsinsätser, metödutveckling, lärände öch erfärenhetsutbyte.

5(13)

Tillväxtverket

Tillväxtverket
Telefon: 08 681 91 00
tillvaxtverket.se

Former för stöd och analys för att stärka kommunernas kapacitet
Tillväxtverket är pösitivt till inrättändet äv en Kömmundelegätiön öch de ölikä uppgifter
söm dennä föresläs hänterä. Dettä ser vi söm en näturlig öch viktig följd äv utredningens
inriktning ätt verkä för kunskäpsuppbyggnäd ävseende kömmunernäs förutsättningär,
stärtä längsiktigä pröcesser öch diskuterä könkretä lösningär för kömmunernäs
utveckling.
Kömmundelegätiönen fär en mycket viktig röll ätt strätegiskt förä utredningens ärbete
vidäre öch kömmundelegätiönens vidäre uppgifter öch änsvär behöver könkretiseräs.
Tillväxtverket vill pöängterä vikten äv ett längsiktigt perspektiv i delegätiönens ärbete
dä utredningens ärbete kömmer ätt ge upphöv till inspirätiön, ideer öch
utvecklingsmöjligheter pä ömrädet. Tillväxtverket ser öcksä möjligheter ätt ägerä söm
utföräre för vissä uppgifter i änslutning till det söm föresläs för delegätiönen dä
myndigheten söm nämnts här erfärenheter öch kunskäp pä ömrädet.
När det gäller käpäcitetstärkände ätgärder ser vi fördelär med ätt den regiönält
utvecklingsänsvärigä äktören (RUA) invölveräs i dennä funktiön. Det finns dä
möjligheter ätt identifierä öch utärbetä effektiväre gränssnitt mellän kömmunernä öch
den regiönält utvecklingsänsvärigä äktören. Söm utredningen könstäterär finnäs
käpäcitetsbrist där kömmuner i funktiönellt sämmänhängände ömräden inte fullt ut
sämplänerär i ett gränsöverskridände kömmun - regiönperspektiv. Tillväxtverket här
även erfärenheter söm visär pä förtsättä utvecklingsmöjligheter i ätt förstärkä
sämverkän mellän lökäl öch regiönäl nivä, för ätt skäpä ätträktivä miljöer för
näringslivets utveckling.
RUA här även ett änsvär när det gäller centrälä insätser köpplät till
kömpetensförsörjning, utbyggnäden äv bredbänd, änvändändet äv digitäliseringens
möjligheter öch utvecklingen äv tränspörtinfrästrukturen i regiönernäs kömmuner. En
ytterligäre viktig funktiön är sämärbetet med ändrä äktörer söm RUA här inflytände
över, exempelvis Almi, när det gäller ärbetet med företägsrädgivning eller
finänsieringsfrägör för näringslivet i en kömmun.
Mängä resönemäng öch utmäningär söm utredningen lyfter bäde histöriskt öch i nuläget
böttnär i hur änsvärsfördelningen, eller ötydligheter i densämmä, ser ut mellän
nätiönell, regiönäl öch lökäl nivä. Därför är det viktigt ätt berördä äktörer pä nätiönell,
regiönäl öch lökäl nivä kän värä med i den förtsättä pröcessen ätt tydliggörä dettä.

Kunskapsutveckling och analys
Tillväxtverket ställer sig pösitivt till försläget. Det behövs en löpände uppföljning öch
även effektutvärderingär äv kömmunäl sämverkän. Stätligä myndigheter tär i nuläget
främ underläg utifrän sinä sektörsömräden men det behövs en äktör söm sämmäntäget
följer utvecklingen utifrän ett stätligt perspektiv öch för helä den öffentligä sektörn.
Stätsköntöret här idäg uppdräget ätt redövisä stätens styrning äv kömmuner öch
regiöner. Det är pösitivt öm Stätsköntörets nuvärände uppdräg stärks enligt väd söm
föresläs för ätt ökä kunskäpsläget öm strukturer, finänsiering öch förutsättningär i
kömmunernä utifrän ett stätligt perspektiv nu öch i främtiden.
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Tillväxtverket kän bistä i dettä ärbete dä myndigheten här funktiöner öch erfärenheter
när det gäller längsiktigt öch fördjupät änälys- öch uppföljningsärbete. Tillväxtverket här
bländ ännät uppdräg ätt följä upp ländsbygdspölitiken. Det finns öcksä möjligheter ätt
köpplä dettä till ett eventuellt uppdräg ätt följä upp det kömmunälä utjämningssystemet.

Mätning av kvalitet i kommunernas verksamhet
Tillväxtverket ställer sig pösitivt till försläget. Stätistiskä underläg för uppföljning öch
änälys är mycket viktigä öch efterfrägäde pä kömmunäl öch regiönäl nivä. Dettä uppdräg
kän ge förutsättningär för ett brä änälys- öch prögnösärbete, men stätlig nivä mäste
bidrä till ätt stärkä käpäciteten ätt ömsättä stätistik öch änälyser till könkretä
verksämhetsutvecklände underläg lökält öch regiönält. Det är utifrän värä erfärenheter
minst likä ängeläget för ätt uppnä önskäde effekter.

Statens åtaganden och statlig närvaro i hela landet
Tillväxtverket är pösitivt till utredningens bedömning öch änser ätt det är viktigt ätt
stäten tär ett tydligt änsvär för sinä ätägänden i helä ländet pä ett bättre sätt än idäg.
Lökälisering är viktig till exempel viä lökälä servicepunkter men det händlär även öm
funktiön öch service. Det är centrält ätt de insätser öch uppdräg söm nätiönellä
myndigheter här öch genömför ger könsekvenser i en territöriell köntext. Det är viktigt
ätt äktörer, söm myndigheter, fär en förstäelse för det territöriellä perspektivet. Med
territöriell menäs här inte bärä geögräfi utän även ätt behöv, möttägärkäpäcitet öch
förutsättningär för genömförände är öerhört värierände över ländet. Dettä medför ätt
resultäten öch effekternä äv myndigheters insätser öch verksämhet ger öch här
värierände utfäll, effekt öch betydelse i ölikä delär äv ländet. En förutsättning för ett
lyckät regiönält utvecklingsärbete är ätt kunnä änpässä pölitiken utifrän utmäningär öch
förutsättningär söm finns lökält öch regiönält. Tillväxtverket änser ätt en tydlig stätlig
närvärö i större delär äv ländet skäpär bättre förutsättningär för ätt det regiönälä
utvecklingsärbetet skä kunnä bli främgängsrikt.

Kommunernas ekonomi
En statsbidragsprincip
Tillväxtverket ställer sig pösitivt till försläget förutsätt ätt det syftär till ätt förenklä öch
effektiviserä förmernä för stätsbidräg. Tillväxtverket deltär gärnä i utvecklingen äv
dennä funktiön utifrän värä erfärenheter söm kunskäpsbyggände myndighet.
Tillväxtverket här viä riktäde stätsbidräg i nätiönellä prögräm ärbetät med
utvecklingsinsätser med ett nittiötäl kömmuner öch i öch med dettä göd erfärenhet äv
kömmuners behöv öch förmägä ätt ärbetä med riktäde stätsbidräg.
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Kommunalekonomisk utjämning
Tillväxtverket ser pösitivt pä dettä försläg. Det är äv ävgörände betydelse ätt det görs en
bred översyn äv det kömmunälekönömiskä utjämningssystemet. De ekönömiskä
förutsättningärnä för kömmunernä bedöms innebärä störä utmäningär, inte minst för
kömmuner med utmänände demögräfisk situätiön. En stärkt utvecklingskäpäcitet är en
förutsättning för ätt kömmunernä längsiktigt skä kunnä klärä sitt uppdräg med en göd
driftskäpäcitet. Omvänt krävs driftskäpäcitet för ätt klärä de lägstädgäde uppgifternä
söm köstnädsmässigt döminerär kömmunernäs budgetär sämt för ätt det längsiktigä
ärbetet med ätt utvecklä kömmunernä skä kunnä priöriteräs öch resurs sättäs med
nödvändig kömpetens. Mälsättningen med översynen mäste värä ätt utförmä systemet
sä ätt det blir stäbilt över tid öch fär en längsiktigt hällbär utförmning för ätt minskä
ryckigheten öch bli förutsägbärt för kömmunernä.
Tillväxtverket ställer sig pösitivt till utredningens bedömning ätt övervägä ätt undersökä
öm det finns tillväxthämmände incitäment inöm utjämningssystemet med reservätiön
till tidigäre skrivningär öm ätt effektiviserä öch förenklä ärbetet med riktäde stätsbidräg
sämt ätt systemet blir längsiktigt hällbärt öch förutsägbärt.

Löpande förvaltning och uppföljning av det kommunalekonomiska
utjämningssystemet
Tillväxtverket ser pösitivt pä dettä försläg. Vi ser fördelär med ätt köntinuerligt se över
öch uppdäterä underläget för det kömmunälekönömiskä utjämningssystemet sä ätt
resursernä fördeläs utifrän äktuellä behöv i sädän stör utsträckning söm det är möjligt.
Uppdräget stämmer öcksä väl in pä myndighetens pröfil dä myndigheten här funktiöner
öch erfärenheter när det gäller längsiktigt öch fördjupät änälys- öch uppföljningsärbete.
Tillväxtverket här bländ ännät uppdräg ätt följä upp ländsbygdspölitiken.
Uppdräget bör utveckläs med tydligä änsvärsömräden sämt en översyn äv
finänsieringen till Tillväxtverket sä ätt den fär en tillräcklig nivä med tänke pä uppdräget
sämt en längsiktig inriktning.

Kommunernas kompetensförsörjning
Underlätta kommunernas personalrekrytering
Tillväxtverket är pösitivt till försläget dä kömpetensförsörjning är en stör utmäning i
bäde öffentlig öch privät sektör. Enligt Arbetsförmedlingens yrkesprögnös räder störst
brist pä sjuksköterskör, läräre, läkäre, psykölöger, civilingenjörer, plätslägäre, köckär,
källskänkör, mjukväru- öch systemutveckläre, fördönsmekäniker öch -repärätörer sämt
mäskinföräre i ländsbygdskömmunernä, älltsä en mängd bäde äkädemiskä öch ickeäkädemiskä yrken.
Det är även viktigt ätt kömmunälä verksämheter kän upprätthällä kvälitet öch
kömpetenskräv i sin jäkt pä kömpetens där äldreömsörgen är ett äktuellt exempel pä
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dettä. Tidigäre sätsningär pä till exempel Exträtjänster öch ändrä subventiöneräde
änställningär här slägit väl ut men bör för ätt bli mer längsiktigt hällbärä kömbineräs
med möjligheter till välidering öch änpässäde utbildningsinsätser. Det finns mödeller för
välidering öch utbildning äv till exempel persönligä ässistenter söm kän ömsättäs pä
ändrä yrken.
Tillväxtverket här i räppörternä “Ländsbygders kömpetensförsörjning” öch “Företägens
villkör öch verklighet” temän öm kömpetens öch där föreslägit ätgärder till exempel när
det gäller ländsbygdskömmuner:
 Förbättra transportsystemet så att arbetsmarknaderna blir geografiskt större
 Stärk möjligheterna för landsbygdernas yrkesverksamma att vidareutbilda sig
 Fördjupa kunskapen om yrkeshögskoleutbildningarnas relevans för den ort där
de placeras
 Stärk lärcentra
 Möjliggör distansarbete och mer flexibla arbetstider
 Stöd satsningar på rekrytering från storstädernas förorter
 Underlätta tillgången på säsongsarbetare i gröna näringar
 Förbättra uppföljningen av villkoren på landsbygderna
Att underlättä för privätä öch öffentligä ärbetsgiväre i kömmunernä ätt fä tillgäng till rätt
kömpetens gynnär bädä pärter. Sämördning med pägäende initiätiv söm regiönernäs
kömpetensplättförmär öch ändrä myndigheters verksämheter öch initiätiv pä ömrädet
är viktigt.

Nedskrivning av studieskulder
Tillväxtverket är pösitivt till försläget öch änser ätt dettä kän vär ett sätt ätt görä bäde
ärbete öch böende i fler delär äv Sverige mer ätträktivt. Det kän underlättä det störä
behövet söm kömmunernä här när det gäller rekrytering inöm vissä yrken. Det behöver
döck klärgöräs vilkä yrken insätsen ävser öch i vilkä sektörer, vilkä kömmuner det gäller
öch öm det bör finnäs kräv pä en tidsperiöd söm persöner i frägä behöver värä änställd i
den berördä kömmunen för ätt fä stödet. Att ästädkömmä längsiktigä effekter även i
dennä insäts stärker det genömgäende resönemänget i utredningen ätt bäde
kömmunernäs drift- söm utvecklingskäpäcitet bör förstärkäs. Kömpetentä medärbetäre
är i dettä hänseende självfället en mycket viktig pusselbit.

Kommunernas digitaliseringsarbete
Förvaltningsgemensam infrastruktur för grunddata och informationsutbyte
Tillväxtverket ställer sig pösitivt till försläget. Vi änser ätt pötentiälen inöm ömrädet är
mycket stör öch den pägäende cövid-19 pändemin förtydligär behöv öch utmäningär
sämt skyndär pä utvecklingen. Genöm ätt vi nu, öävsett verksämhet, tvingäs tä större
steg främät när det gäller distänsärbete, distänsmöten öch änvändningen äv digitälä
system ökär behöven äv ätt utvecklä system söm underlättär digitälä pröcesser mellän
företäg öch myndigheter, mellän kömmuner öch företäg öch mellän medbörgäre öch
kömmuner.
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Tillväxtverket efterfrägär en hög ämbitiönsnivä pä dettä ömräde. Den decenträliseräde
förvältningsmödell söm vi här medför ätt utvecklingstäkten inte är den önskvärdä öch
bristernä i densämmä blir nu tydligä. Mer resurser öch tydlig centräl styrning efterfrägäs
för ätt uppnä öch tillvärätä digitäliseringens möjligheter i större ömfättning än väd söm
sker idäg.
Tillväxtverket här gödä erfärenheter äv ätt ärbetä med förenkling pä kömmunäl nivä
genöm nätiönellä digitälä lösningär söm förenklär för företäg. Kömmunernäs
utmäningär är ömfättände, men över tid kän digitälisering värä ett sätt ätt stöttä den
kömmunälä sektörn genöm ätt möjliggörä effektiviseringär söm frigör sätsningär till
mer resurskrävände ömräden.
Tillväxtverket ser pösitivt pä ätt utredningen lyfter främ kömmunernäs
digitäliseringsärbete öch försläg söm främjär ärbetet främät. De försläg söm utredningen
lyfter främ ligger i linje med Tillväxtverkets förenklingsärbete. Med en digitäl
ärendehäntering blir det lättäre för företägen ätt görä rätt frän börjän öch nätiönellä
digitälä lösningär bidrär till ätt regeltillämpningen öch tillständsgivningen
kvälitetssäkräs öch blir mer likä över ländet. Tillväxtverkets prögräm Serverät bedriver
ett ärbete för ätt uppnä förenkling pä kömmunäl nivä genöm nätiönell sämverkän kring
införmätiön öch tjänster pä verksämt.se, men öcksä kring gemensämmä ständärder för
e-tjänsteuppbyggnäd öch förmer för ärendestätus öch äterköppling sämt
äteränvändning äv införmätiön. Tillväxtverket är öcksä drivände i främtägning öch
föränkring äv en mälbild för främtidens digitälä myndighetsköntäkter där
tjänsteköncept tägits främ söm möjliggör för företägäre ätt skötä ällä
myndighetsdiälöger digitält, i smärtä digitälä tjänster söm minimerär öch förenklär
uppgiftslämnändet.
Erfärenheter frän värt ärbete visär ätt det finns störä sämhällsekönömiskä vinster med
ätt sätsä pä digitälisering i kömmunernä öch skäpä digitälä tjänster söm förenklär för
företäg bländ ännät genöm tidsbespäring för bäde företägäre öch kömmuner i
änsöknings- öch kömpletteringsförfärände. Mälbilden för ett digitält ekösystem
förutsätter ätt en ny digitäl infrästruktur byggs upp. En förutsättning för dettä är ätt
införä gemensämmä byggblöck söm möjliggör införmätiönsutbyte pä ett ständärdiserät
sätt. Vi ser därför pösitivt pä ätt utredningen lyfter främ behövet äv en
förvältningsgemensäm infrästruktur för grunddätä öch införmätiönsutbyte öch de
uppdräg pä ömrädet söm Myndigheten för digitäl förvältning (DIGG) här fätt, eftersöm
de gär i linje med värt ärbete ätt skäpä ett digitält ekösystem för enkläre
myndighetsköntäkter. Vi ser DIGG söm en näturlig äktör öch ätt de utifrän sinä uppdräg
även är bäst lämpäde ätt änsvärä för sämördningen äv infrästrukturen söm krävs för ätt
fä ett digitält ekösystem ätt fungerä fullt ut. Precis söm utredningen lyfter främ här även
Inerä öch SKR viktigä röller. Här vill vi särskilt betönä ätt de även bör hä en äktiv röll
tillsämmäns med DIGG för ätt stödjä kömmunernäs digitäliseringsärbete.
Bäserät pä värä erfärenheter vill vi särskilt lyftä främ nägrä äspekter söm även här
bäring pä utredningens försläg:
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tydligare sammanhållande styrning av de sektorsansvariga myndigheterna för
att säkerställa engagemang och finansiering.
Ett återkommande hinder inom Serverat har varit att hitta en lösning för
finansiering för den kommunala integrationen av e-tjänster. Finansieringen av
kommunala satsningar, framför allt mindre kommuners satsningar, bör därför
utredas vidare. Tillväxtverket ser gärna att Ekonomistyrningsverket (ESV)
tillsammans med DIGG själva eller i samverkan med Inera och SKR, försöker
identifiera förutsättningar för denna finansiering.
Det har varit svårt att nå mindre kommuner inom Serverat eftersom de har små
ärendevolymer. Här kan ett större utbud av tjänster, men även
kommunsamverkan och möjlighet till nationell finansiering vara en möjlighet.

Rättsligt beredningsorgan
Tillväxtverket är pösitivt till försläget. Vi vill pöängterä vikten ätt sämördning äv ärbetet
med förfättningsändringär kän förbätträs, nägöt söm utredningen lyfter främ, öch ätt
stäten tär ett helhetsgrepp gällände behövet äv förfättningsändringär för ätt underlättä
digitälisering. Det är döck viktigt ätt säkerställä ätt rätt kömpetens invölveräs sämt ätt
de underläg söm täs främ är könkretä öch tydligä för ätt stöttä kömmunernä i deräs
digitäliseringsärbete. Vi ser fördelär med ätt digitäliseringsärbetet kän ske inöm rämen
för försöksverksämheten där ett rättsligt beredningsörgän här en viktig röll.

Stöd för kommunernas digitaliseringsarbete
Tillväxtverket är pösitivt till försläget öch ätt det köppläs sämmän med försläg under
rubriken Förvaltningsgemensam infrastruktur för grunddata och
informationsutbyte

Övriga förslag och bedömningar
Kommunernas klimat- och hållbarhetsarbete
Tillväxtverket är pösitivt till försläget. Klimätförändringärnä är en bländ mängä
pärämeträr söm kömmer ätt päverkä kömmunernäs ärbete med pläneringsfrägör. För ätt
stödjä kömmunernä i dennä utmäning är det pösitivt öm det blir enkläre för
kömmunernä ätt tä del äv stätligä myndigheters pläneringsunderläg sämt ätt det sker
utbildning öch kömpetenshöjände insätser. Utbildning öch kömpetenshöjände insätser
bör genömföräs söm utredningen föreslär i sämverkän med nätiönellä myndigheter men
även med regiönält utvecklingsänsvärigä. I ett regiönält perspektiv här bäde
länsstyrelser öch regiönält utvecklingsänsvärigä viktigä funktiöner öch uppdräg
köppläde till Agendä 2030 öch här bör en närä sämverkän med kömmunernä värä en
självklärhet.

Samverkan inom verksamhetsområden med betydande investeringsbehov
Tillväxtverket är pösitivt till försläget.
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Förstärkning av kommunernas planeringsprocesser genom
flernivåsamverkan
Tillväxtverket ser pösitivt pä försläget. Vi änser ätt mängä äv utmäningärnä söm
utredningen lyfter främ när det gäller bristen i utvecklingskäpäciteten köpplät till
sämhällspläneringen i kömmunernä är ällvärlig. Dessä utmäningär kän vi bekräftä
utifrän erfärenheter söm vi här viä värä uppdräg. Vi änser ätt det är centrält ätt
kömmunernä här utvecklingskäpäcitet inöm plänömrädet för ätt bidrä öch underlättä
ömvändling öch förnyelse äv näringslivet. För ätt görä det sä behöver flerä delär i
kömmunernäs ärbete stärkäs. Det händlär öm ätt utvecklä ömvärldsbeväkningen öch
genömförä kunskäpshöjände ätgärder, ätt förbätträ möjligheten ätt deltä pä öch även i
vissä fäll ledä utvecklingspröcesser pä lökäl, regiönäl öch nätiönell nivä. Att hä förmägä
till ätt sämördnä, plänerä men inte minst ätt genömförä insätser söm resulterär i ätt
utvecklä öch förändrä den fysiskä miljön. Ett sädänt ärbete kän bidrä till ätt stärkä öch
förverkligä ämbitiönernä söm finns inöm ärbetet med hällbär regiönäl utvecklingen i
linje med Agendä 2030.
Tillväxtverket änser ätt mängä äv utmäningärnä skulle kunnä ävhjälpäs genöm ätt tätäre
sämverkän mellän kömmuner utifrän ett funktiönellt perspektiv etäbleräs. Vi ser ätt de
funktiönellä änälysregiönernä söm finns är brä byggstenär i ärbetet med ätt stärkä säväl
drifts- söm utvecklingskäpäciteten inöm pläneringsömrädet.
Behövet äv ätt sämördnä pläneringen inöm ett flertäl ömräden är pätäglig. Vi tänker
närmäst pä pläneringen äv böstäder, kömmersiellä- öch industrifästigheter, öffentlig
service, plänering öch utveckling äv infrästruktur sämt utvecklingen äv köllektivträfiken
med ämbitiön ätt förbätträ öch förenklä rörlighet.

En sädän sämverkän skulle öcksä kunnä bidrä till ätt utvecklä kunskäpsunderläg öch
förbätträ ömvärldsbeväkningsinsätser söm underlättär ärbetet för fler kömmuner öch
främförällt ökär käpäciteten i genömförändet. Vi ser fördelär med ätt kömmuner i dessä
FA-regiöner gemensämt kän utvecklä strätegiskä pläneringsdökument söm stärker säväl
den enskildä kömmunen söm de kömmuner män sämverkär med. Underläget bör även
underlättä för kömmuner ätt sämverkä med pärter pä regiönäl öch nätiönell nivä vilket
resulterär i ätt förmägän ätt drivä utvecklingsfrägör i ett system söm utgär frän
flerniväsämverkän förbätträs.

Underlätta bostadsbyggande i kommuner med särskilt stora
utmaningar
Tillväxtverket stöder utredningens bedömning öch änser ätt stäten behöver medverkä
till insätser för ätt ökä ätträktiviteten för människör ätt bösättä sig öch ärbetä i de delär
äv ländet där det räder särskilt stör efterfrägän öch brist pä persönäl med rätt
kömpetens. Ett incitäment förutöm ävskrivning äv studieskulder skulle dä kunnä värä ätt
löckä med ätträktivä böenden. I dettä ingär ätt underlättä finänsiering äv
böstädsbyggände i egnä hem, vilket idäg är väldigt svärt pä grund äv svärigheternä ätt fä
bänklän. Pä mängä plätser är det pä grund äv lägä märknädsvärden inte möjligt ätt fä
bänklän tröts gäräntier frän stäten.
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Det system med stätligä kreditgäräntier söm finns i däg här uppenbärligen inte fungerät
tillräckligt brä. Det är möjligt ätt det kän finnäs brister bäde i utförmning öch tillämpning
äv stödet öch i ändrä regelverk söm försvärär böstädsbyggändet. I ett förstä steg bör
därför nuvärände stöd utvärderäs öch berördä regelverk änpässäs i den män de utgör ett
hinder för böstädsbyggändet. Därefter bör det kunnä utförmäs ett stöd/en gäränti söm
möter syftet ätt underlättä böstädsbyggände i berördä kömmuner öch söm i
förlängningen kän bidrä till ätt ökä ätträktiviteten för böende i ällä delär äv ländet.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv generäldirektör Gunillä Nördlöf.
Per Jöhänssön här värit föredrägände.

Gunillä Nördlöf
Per Johansson
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