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Göteborgs Stads yttrande över remissen
Analyser och utvärderingar för effektiv styrning
(SOU 2018:79)
Göteborgs Stad ställer sig positiva till utredningens förslag. Nedanstående
delar och förslag i betänkandet anser Göteborgs Stad bör uppmärksammas.

Förslag: Tre nya myndigheter inrättas för att tillgodose
regeringens behov

Göteborgs Stad ställer sig positiv till att de nuvarande analys- och
utvärderingsmyndigheterna avvecklas och att det istället bildas nya
myndigheter med breddade verksamhetsområden. Förslaget bör öka
möjligheten till systematisk och långsiktig samverkan liksom helhetssyn.
Göteborgs Stad saknar tydliga skrivningar om verksamhetsområdet
Utbildning och hur det ska hanteras i samband med inrättandet av nya
myndigheter. Området anses enligt utredningen uppfylla alla grundläggande
kriterier som utredningen använt för att bedöma regeringens behov av
oberoende analys- och utvärderingsresurser. Utredningens beskrivning av
verksamhetsområdesinnehållet för myndigheten för Arbetsmarknads- och
välfärdsanalys har stort fokus på övriga områden, men utbildningsområdet
saknas.
Göteborgs Stad ser en risk vad gäller att de tre analys- och
utvärderingsmyndigheterna inte är proportionerliga gentemot vilken
omfattning som utgiftsområdena har som är kopplade till respektive
myndighet. Även utredningens bedömda bemanning av myndigheterna är
mot detta oproportionerlig. Arbetsmarknads- och välfärdsanalys är i särklass
den största av de föreslagna analys- och utvärderingsmyndigheten, med
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ansvar för de ekonomiskt största utgiftsområdena men med en föreslagen
bemanning som procentuellt är betydligt lägre än övriga. Utredningen
motiverar sorteringen av området genom att det på olika sätt handlar om den
enskildes möte med offentliga insatser. Göteborgs Stad anser att
utredningen bör utveckla detta motiv och tydliggöra de förväntade positiva
effekterna vad gäller föreslagen insortering av de olika utgiftsområdena
samt analysera möjligheten till likvärdiga uppdrag för myndigheterna med
den fördelning som föreslås.
De utgiftsområden som myndigheten ska omfamna bedöms vara komplexa
med stor ekonomisk omfattning samt har en stark profession. Göteborgs
Stad bedömer att betydelsen av en förbättrad samordning mellan
departementen liksom att departementets sakkunskap i sakfrågor är stor.
Utredningens förslag om att Arbetsmarknadsdepartementet blir huvudman
för Arbetsmarknads- och välfärdsanalys bör därför ytterligare övervägas och
motiveras. Det är till exempel svårt att se hur äldreomsorgsfrågorna på ett
naturligt sätt hänger ihop med arbetsmarknadsåtgärder, bortsett från det
kompetensförsörjningsbehov som återfinns inom många områden och
verksamheter.
Utredningen pekar på följande fem utgiftsområden som kräver ett fortsatt
utredningsarbete. Nyanlända invandrares etablering, Samhällsplanering,
bostadsförsörjning och byggande (inte konsumentpolitiken), Allmän miljöoch naturvård, Energi och Areella näringar och landsbygd. Göteborgs Stad
bedömer att dessa är viktiga utgiftsområden där kommunerna är avnämare
och beroende av övergripande analyser och utvärderingar. Det finns behov
av att förtydliga hur analyser och utvärderingar avseende dessa fem
utgiftsområden ska tas fram fortsättningsvis och kopplas samman med de
föreslagna myndigheterna.

Förslag: Myndigheterna bör lokaliseras till verksamhetsorter
där nuvarande analys- och utvärderingsmyndigheter finns
Utredningen fastslår att myndigheterna bör lokaliseras till verksamhetsorter
där nuvarande analys- och utvärderingsmyndigheter finns. Göteborgs Stad
anser att lokaliseringen inte är oväsentlig och välkomnar därför
utredningens förslag där myndigheten för Arbetsmarknad- och
välfärdsanalys lokaliseras i Göteborg.
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Övriga synpunkter

Utredningen uppmärksammar att det idag ser olika ut vad gäller en
upprättad dialog mellan ansvariga departement och analysmyndigheter.
Kulturdepartementet har till exempel mycket få kontakter med Kulturanalys.
Göteborgs Stad anser att det är positivt att det ställs krav på löpande dialog
och uppföljning av analys- och uppföljningsmyndigheterna. Göteborgs Stad
delar utredningens uppfattning om att myndigheterna måste få
förutsättningar att förstå vilka underlag som regeringen behöver i sina
uppgifter. För att vara relevant behövs en närhet och en dialog om processer
och tidpunkter.
På senare tid har Göteborgs Stad varit remissinstans för ett flertal
betänkanden. I remissvaren har staden ett antal gånger pekat på hur
utredningarna överlappar varandra. Göteborgs Stad vill betona behovet av
samordning vad gäller de förslag som redovisas. Det gäller till exempel
Tillitsdelegationens slutbetänkande och Agenda 2030 med flera.
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