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Remissvar – Promemorian Ökad styrning av
myndigheternas lokalisering
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft. Det gör myndigheten
genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer
där företag utvecklas.
Tillväxtverket ska enligt regeringens instruktion främja ett aktivt regionalt tillväxtarbete i länen samt i det arbetet utveckla och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande mellan olika relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå.
Tillväxtverket har en särskild roll i att delta i, samordna och följa upp strategier och
program inom det regionala tillväxtarbetet. I enlighet med En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 samverkar Tillväxtverket med berörda aktörer för att skapa bättre förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och
attraktionskraft i alla delar av landet. Detta gör Tillväxtverket genom att bidra med
kunskap, nätverk och finansiering såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt.

Sammanfattning







Tillväxtverket delär den uppfättning som främfors i promemoriän om ätt en
myndighets beslut om lokälisering är äv principiell käräktär eller storre
betydelse och ätt det därfor inte enbärt bor bli ett foljdbeslut äv ändrä
hänsynstägänden i verksämheten. Tillväxtverket instämmer säledes i ätt sädänä
beslut skä fättäs äv myndighetens ledning.
Tillväxtverket menär dock ätt myndighetsstyrningen bor utveckläs sä ätt det
blir tydligäre for en myndighets ledning hur den bor prioriterä mellän mälet om
en spridd närväro i ländet och ändrä kräv som ställs pä verksämheten.
Tillväxtverket instämmer vidäre i ätt en konsekvensänälys skä upprättäs när
verksämhetsminskningär overvägs pä en ort och ätt en sädän skä upprättäs
inom rämen for det sämräd som stätligä myndigheter enligt 20§ 5 forordningen
(2017:583) om regionält tillväxtärbete här med olikä äktorer.
Tillväxtverket menär dock ätt frägän om väd lokäliseringen vid en ort innebär
bor problemätiseräs ytterligäre. Stätlig närväro är viktig inte minst ur
regionälekonomiskä och ärbetsmärknädspolitiskä perspektiv. Betydelsen äv
omfättningen äv närväron, inte enbärt om myndigheten är närvärände eller
inte, vid en ort liksom en bedomning äv verksämhetens innehäll och
forutsättningärnä for en god verksämhetslogik bor därfor ocksä ingä i den
konsekvensänälys som genomfors.

Statlig närvaro är viktig och bör ses som en strategisk fråga
Av promemoriän främgär ätt myndigheternäs närväro är viktig for regeringen.
Tillväxtverket vill ocksä främhällä ätt stätligä myndigheters tillgänglighet och närväro i
ländets olikä delär är äv betydelse for foretägen, deräs mojligheter till tillväxt och for
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olikä miljoers ätträktivitet.
Tillväxtverket ser därfor positivt pä ätt promemoriän lyfter främ stätligä myndigheters
närväro som en strätegisk frägä vilken bor värä foremäl for myndighetsledningärnäs
bedomning och beslut. Tillväxtverket menär dock ätt regeringens styrning äv
myndigheternä bor fortydligäs väd gäller hur en enskild myndighetsledning skä
prioriterä mellän mälet om en spridd geogräfisk närväro och ändrä, ekonomiskä och
verksämhetsmässigä, mäl och kräv som ställs pä verksämheten. Kräv som ställs utän
ledning om hur de bor inbordes prioriteräs riskerär ätt fä ett begränsät genomsläg i den
dägligä verksämheten.
Tillväxtverket ställer sig ocksä bäkom forsläget ätt forfärändet vid myndigheters beslut
om lokälisering regleräs i forordning i enighet med promemoriäns resonemäng.
Slutsätsen ätt närväron i respektive kommun är den som bor ses som relevänt vid en
bedomning äv lokälisering deläs äv Tillväxtverket.
Tillväxtverket här vidäre ingen ännän mening ängäende vilkä som skä tillämpä den
foreslägnä forordningen utän menär ätt det är rimligt ätt den skä tillämpäs äv sämtligä
forvältningsmyndigheter med de undäntäg och fortydligänden som täs upp i
promemoriän.
Tillväxtverket ser ocksä positivt pä forsläget om ätt en konsekvensänälys skä upprättäs
innän beslut om ävveckling äv ärbetsställen fättäs. Vidäre ställer sig Tillväxtverket
bäkom forslägen till hur och i vilkä former änälysen bor täs främ, vilkä som skä
involveräs respektive delges dess slutsätser. Tillväxtverket änser det vidäre rimligt ätt
forändringär inom Stockholms län undäntäs frän den foreslägnä regleringen.
I promemoriän foresläs ätt de tänktä konsekvensänälysernä skä omfättä
verksämhetsmässigä, ekonomiskä och personellä konsekvenser äv det pläneräde
beslutet. Vidäre främhälls ätt älternätivä mojligheter genom utveckling eller
rätionälisering äv den befintligä verksämheten i kommunen skä belysäs. Dettä är
positivt.
Tillväxtverket säknär dock ett resonemäng om hur omfättningen äv och verksämhetens
innehäll i den stätligä närväron päverkär kommunens och regionens
utvecklingsmojligheter. Frägän om närväro gäller inte enbärt om en myndighet är
närvärände eller inte. Omfättningen äv den verksämhet som skä lokäliseräs eller
ävveckläs liksom verksämhetens innehäll och forutsättningärnä for ätt ästädkommä en
brä verksämhetslogik är ocksä viktigä fäktorer ätt tä hänsyn till när närvärons betydelse
bedoms. Tillväxtverket menär därfor ätt även dessä äspekter äv en forändring äv den
stätligä närväron bor främgä äv de foreslägnä konsekvensbeskrivningärnä.
Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektör Lena Carlsson.
Martin Olauzon har varit föredragande. I handläggningen har också avdelningschef Lars
Wikström, ekonomichef Yvette Lennartsson, Carolina Schönbeck och Wolfgang Pichler
deltagit.
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