TÖREBODA KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Ks§305

Sammanträdesdatum

Sida

2018—09-05

498

Dnr KS 2018/0241

Remiss, Statliga servicekontorKommunstyrelsens

mer service på fler platser

beslut

Kommunstyrelsen
översänder kommunchefens
eget yttrande till Finansdepartementet,
bilaga.
Sammanfattning

förslag

till yttrande

som

av ärendet

Regeringskansliet
(Finansdepartementet)
bereder bland andra Töreboda
kommun tillfälle att yttra sig över remissen:
Statliga Servicekontor
- mer
service på fler platser (SOU 2018:43)
senast den 11 september 2018.
Kommunchefen
föreslår kommunstyrelsen
besluta att översända
munchefens
förslag till yttrande som eget yttrande till
Finansdepartementet,
bilaga.

kom-

Beslutsunderlag

Utvecklingsutskottets
protokoll
den 15 augusti 2018, § 159
Kommunchefens
tjänsteskrivelse
den 30 augusti 2018
Utvecklingsutskottet
beslutade den 15 augusti 2018 att överlämna
ärendet till kommunstyrelsen
utan eget förslag till beslut.
Bilaga Ks § 305/18
Protokollsutdrag

skickas till

Finansdepartementet

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Remiss Statliga Servicekontor
- mer service på fler platser

(SOU

2018:43)
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen
översänder
yttrande
Bakgrund

kommunchefensförslag till yttrande som eget

till Finansdepartementet,

bilaga.

och sammanfattning

av ärendet

Regeringskansliet

(Finansdepartementet)

har remitterat

betänkandet

" Statliga

Servicekontor
- mer service
på Her platser (SOU 2018:43)" till bland annat
Törebodakommun för synpunkter senast den 11 september 2018.

Yttrande

Törebodakommun är positiva till servicekontorsutredningens
förslag om
samlokalisering
och utlokalisering
av statliga myndigheter
under förutsättning
att det sker med följande

inriktning:

'

Gemensamma servicekontor
innebär också samordning
och samarbete
mellan de statliga myndigheterna.
Det betyder bland annat att en
servicehandläggare
kan företräda Hera myndigheter
i kontakter med
enskilda, företag och kommuner.

0

De tätorter
som är socialt
utsatta och som inte föreslås få servicekontor
måste på annat sätt få en förbättrad närhet
och service
genom
förslaget. Törebodatillhör
den kategorin
av kommuner/tätorter.

Töreboda 2018-08—30

Per-Ola

Hedberg

Kommunchef

Bilaga:

Beslutet ska skickas till:
fl.remissvarfi):‘ecerimskanshetse
(ange diarienummer
FiZOl8/02198/SFÖ
remissinstansens
namn i ämnesraden på e-postmeddelandet)
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