KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Yttrande
2017-03-07
Dnr KS 45/2017 950
Sida 0 av 2

Näringsdepartementet
n.registrator@regeringskansliet.se
n.remisser.hl@regeringskansliet.se

Herrljunga kommuns remissvar på SOU 2017:1
Herrljunga kommun instämmer i allt väsentligt med utredarens förslag men vill lämna
följande synpunkter.
Statliga verksamheter lokalisering, ökad statlig närvaro
Herrljunga kommun anser att förslaget att utlokalisera 10.000 tjänster till landsbygdsområden
är nödvändigt. Förslaget tar upp behovet av att anordna statliga arbetstillfällen på
landsbygden, i regioner och kommuner.
De senare åren har dessvärre flera av de stora statliga myndigheterna valt att centralisera dess
verksamheter. Detta har ofta lett till att myndighetens närvaro i den mindre kommunen
reducerats eller helt försvunnit. Det är inte i första hand utlokalisering av myndigheters
huvudkontor eller liknande som är av störst betydelse för landsbygden, det viktigaste och
mest betydelsefulla är den statliga närvaron med lokalkontor för arbetsförmedling,
skatteverket, försäkringskassan, lantmäteriet och polisen även i mindre kommuner.
Sådan närvaro innebär bättre service för de boende samtidigt som kvalificerade arbetstillfällen
skapas alternativt bibehålls. Dessa kvalificerade tjänster har betydelse för utbildningsnivån i
landsortskommuner och kommer även att fungera som drivkrafter för lokal utvecklingen. De
personer som innehar tjänsterna kommer att bidra till samhället även i andra sammanhang, till
exempel inom föreningsverksamhet och företagande. Ofta är det också möjligt att koppla
ytterligare personer såsom make eller maka med högre utbildningsnivå till innehavarna av
dessa tjänster. De statliga tjänsterna kommer således sammantaget att fungera som motorer i
lokalsamhället.
Utredaren föreslår också att statliga myndigheter samlas i så kallade serviceorganisationer.
Herrljunga kommun biträder detta förslag men måste dock understryka att ambitionsnivån
med minst en serviceorganisation i varje FA-region är för låg.
Sammantaget är det dock Herrljunga kommuns uppfattningar att staten på ett tydligare sätt
bör instruera dess myndigheter att aktivt medverka till landsbygdens utveckling genom lokal
närvaro. Myndigheternas reträtter från landsbygden måste stoppas för att vändas i motsatt
riktning.
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Landsbygdsdelegation
Herrljunga kommun anser att förslaget att under länsstyrelsernas ansvar inrätta
landsbygsdelegationer är mycket bra. Staten bör tydligt klargöra länsstyrelsernas uppdrag för
att nå avsedd verkan. Det kan finnas en risk i en landsbygdsdelegations arbete att inriktningen
blir alltför generaliserande, särskilt i stora län med många kommuner. Länsstyrelserna måste
därför ges kapacitet att se de varierande lokala förutsättningarna, något som kan komma att
kräva resurser.

Herrljunga kommun
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Claes Rydberg

Kommunstyrelsens ordförande

Kommunchef
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