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Remissyttrande gällande Statliga
servicekontor (SOU 2018:43)
(dnr Fi2018/02198/SFÖ)
Länsstyrelsen i Jönköpings län yttrar sig över Servicekontorsutredningens
betänkande Statliga servicekontor (SOU 2018:43) med särskilt fokus på
integrationsfrågor.
SAMMANFATTNING OCH ÖVERGRIPANDE SYNPUNKTER

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar Statens servicecenter för en
samlad serviceorganisation för lokal statlig service.
Servicekontorsutredningen har fått i uppdrag att se över organisationen för
att säkerställa och stärka tillgången till grundläggande statlig service för
medborgare och företag. Utredningen föreslår att kontorsnätverken utökas
med 27 nya kontor där fyra placeras i de arbetsmarknadsregioner som ännu
inte har ett servicekontor, elva i eller nära socialt utsatta områden och tolv i
storstäderna Malmö, Göteborg och Stockholm.
Utredningen föreslår att vissa delar av Arbetsförmedlingen succesivt
överförs till servicekontoren från juli 2019 till slutet av 2021. Gällande
Migrationsverkets service anser utredningen att asylprocessen är så komplex
och samtidigt livsavgörande för den asylsökande att den även i
fortsättningen bör ges av Migrationsverket.
Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag och huvudsakliga innehåll med
nedan följande kommentarer.
SYNPUNKTER PÅ BETÄNKANDETS FÖRSLAG

Servicekontoren ska inte ge service avseende Migrationsverkets verksamhet (sid.158 ff.)
Länsstyrelsen har ett tätt samarbete och kontinuerlig dialog med
Migrationsverket kring bosättning av nyanlända och arbetet med
asylsökande. De förändringar i asylrätten som förekommit de senaste åren
gör den juridiska processen och handläggning av asylärende mer komplex
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och därför bör denservicenfortsättainom Migrationsverkets
verksamhetsområde
. Länsstyrelsen
tillstyrkerdet förslagsomutredningen
har tagit fram och serocksåsompositivtatt ett samarbete
mellan
Migrationsverket
och Statensservicecenter
utvecklaskring olika digitala
lösningarsåsomvideomötestjänst.
Service
avseende
Arbetsförmedlin
genskagesvidservicekontoren
(sid.185ff.)
Ur ett integrationsperspektiv
välkomnarlänsstyrelsen
analysenav att sehur
Arbetsförmedlingen,
somansvararför denarbetsmarknadsrelaterade
etableringen
av nyanlända
, kanutvecklaserviceni samverkan
med
servicekontoren.
Även om mycketav denservicensomArbetsförmedlingen
tillhandahåller
görsvia digitalakanaler,är det viktigt att denpersonligaservicenutvecklas
för de individersominte kanellerförstårdet digitalaområdet.Speciellt
viktigt är det för nyanländasomär beroendeav tolkar och stödför att
förstådet arbetsmarknadsrelaterade
regelverket.
Länsstyrelsen
välkomnar
utredningens
förslagatt regeringe
n geri uppdragåt Statensservicecenter
och Arbetsförmedlingen
att etableraformer för samverkan.
Det är viktigt
att säkerhetsställa
denpersonligaintegritetenoch sekretessen,
om det
bestämsatt Arbetsförmedlingens
serviceskagesvid servicekontoren.
För länsstyrelsen
är det betydelsefulltatt mantar hänsyntill dennära
samverkansomarbetsförmedlingen
har utvecklatmeden del kommuner
och där mani vissafall till och medvalt ha gemensamma
lokalerför att ge
en bättremedborgar
service
.
Stärkt statligservice
ochnärvaro
med27 nyaservic
ekontor
(sid.207ff.)
En närastatlignärvaroär viktig för medborgaren.
Länsstyrelsen
välkomnar
och tillstyrkerdet förslagom fler servicekontori olika delarav landet.
Specielltnärvaroni ellernärautsattaområdeni störrestäder.Den statliga
närvaronoch servicengerocksådessaområdensignalerom att de är viktiga
och är prioriteradeför staten.Då statligaservicekontorföreslåstäckafler
kommuneroch områdenkommerdet underlättaför nyanländasomansöker
för förstagångenom id-kort. Länsstyrelsen
anserdock att störrefokusbör
läggaspå utvecklingenav denstatliganärvaronpå landsbygden.
Service
avseende
flerstatliga
myndigheter
(sid.220ff.)
Utredningenföreslåratt Centralastudiestödsnämnden
och Statens
servicecenter
skafå i uppdragav regeringenatt i samverkangenomföraen
pilotverksamhet
där servicekontorgerserviceavseende
Centrala
studiestödsnämndens
verksamhet.
Länsstyrelsen
välkomnarförslagetmed
tankepå att vissa nyanländapersonerväljerellerhar somendamöjlighetatt
ansökaom hemutrustningslån
ellerkörkortlån. Det kanfinnaspersonersom
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önskarmer personlighjälpnär språketskaparsvårigheteri
kommunikationenoch där dendigitalavägeninte täckerdessabehov.
Detta yttrandehar beslutatsav landshövdingHelenaJonssonoch
integrationsutvecklare
GiovanniRojasvarit föredragande.
I denslutgiltiga
handläggningen
har samrådävenskettmedlänsrådAnneli Wirtén och
enhetschefNina Lindgren.

HelenaJonsson
Landshövding
GiovanniRojas
Föredragande
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