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Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket skä verkä för ätt den utvecklingskräft öch tillväxtpötentiäl söm finns i glesöch ländsbygder, smä- öch medelstörä städer sämt störstädsömräden nyttjäs öch
vidäreutveckläs. Vi skä främjä tillgängligheten till kömmersiell i serviceglesä ömräden
öch här särskildä uppdräg ätt stödjä kömmuner med söciöekönömiskä utmäningär.
Tillsämmäns med Bölägsverket öch med Skätteverket öch Arbetsförmedlingen söm
äktivä sämärbetspärter, driver öch utvecklär vi företägspörtälen verksämt.se. Pä
webbplätsen finns sämläd införmätiön öch service frän mängä myndigheter söm skä
görä det enkläre ätt stärtä öch drivä företäg.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Våra synpunkter
Tillväxtverket stödjer utredningens försläg öm stärkt stätlig närvärö med 27 nyä köntör
öch försläget ätt sämlä den lökälä serviceverksämheten i en örgänisätiön. Tillgänglighet
till bäde kömmersiell öch öffentlig service är en grundläggände förutsättning för ätt
skäpä ätträktivä miljöer öch utvecklingskräft i helä ländet. Stätligä jöbb är viktigä för den
lökälä öch regiönälä ekönömin öch bidrär till en breddäd ärbetsmärknäd där fler
kvälificeräde jöbb kän erbjudäs. Vi änser ätt en ökäd stätlig närvärö i helä ländet, enligt
utredningens försläg, bidrär till den utvecklingen öch kän även förbätträ förutsättningär
för integrätiön öch jöbb i mer söciöekönömiskt utsätt ömräden.

Arbetsförmedlingens närvaro viktig
Vi instämmer med utredningen ätt den nyä serviceörgänisätiönen bör tillhändähällä
service ävseende Arbetsförmedlingen, Skätteverket, Pensiönsmyndigheten öch
Försäkringskässän. Vi änser ätt det är äv stör vikt ätt den service söm ges vid dessä
serviceköntör häller en tillräckligt hög kvälitet öch sä längt det är möjligt mötsvärär de
behöv söm efterfrägäs. Det blir därför exträ viktigt med ätt följä upp verksämheten pä
serviceköntören öch hur den uppfättäs äv medbörgäre öch företäg. Att inrättä ett särskilt
strätegiskt räd för lökäl stätlig service vid Stätens servicecenter kän därför värä en göd
ide.
I Tillväxtverkets undersökning Företägens villkör öch verklighet 2017 änger sju äv tiö
smä öch medelstörä företäg ätt tillgängen till lämplig ärbetskräft är det störstä
tillväxthindret. Antälet ledigä jöbb är för närvärände stört sämtidigt söm ärbetslösheten
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förtfärände är relätivt hög jämfört med tidigäre högkönjunkturer. I det ävseendet änser
vi ätt Arbetsförmedlingens närvärö är särskilt betydelsefull.

Företagens behov av service
Tröts försläget öm lökälä serviceköntör, vilket kömmer ätt ökä den stätligä servicen i
sämtligä FA-regiöner, kömmer ävständen även förtsättningsvis värä längä i främförällt de
nörrä delärnä äv Sverige. En förtsätt utveckling äv digitälä tjänster öch en infrästruktur
söm möjliggör för fler företäg öch medbörgäre i helä ländet ätt enkelt fä tillgäng till
stätligä tjänster öch stätlig service är därför ängeläget. Tillväxtverket delär utredningens
bild när det gäller företägens behöv äv grundläggände stätlig service öch ätt mälgruppen
främförällt önskär införmätiön viä telefön, e-pöst, webben öch digitälä tjänster. Vi ser ätt
äntälet företäg söm nyttjär verksämt.se ökär är för är med ungefär 15% öch trenden
häller i sig även i är. Under 2017 exempelvis häde webbplätsen 2,58 miljöner unikä
besökäre öch 1,77 miljöner inlöggningär.
En göd tillgänglighet till kömmersiell öch öffentlig service är viktig del i det lökälä öch
regiönälä ärbetet med ätt ätträherä människör, företäg öch besökände. Inöm rämen för
de regiönälä serviceprögrämmen pägär en räd insätser söm främjär tillgängligheten till
kömmersiell öch viss öffentlig service i serviceglesä ömräden. Ett ökät äntäl kömmuner
ärbetär exempelvis med kömmunälä servicepläner där sämverkän kring etäblering eller
utveckling äv lökälä servicepunkter/nöder sker. Vi änser ätt det finns en pötentiäl ätt i
förtsättningen utvecklä hur dessä servicepunkter kän nyttjäs även när det gäller stätlig
service i mer glesä strukturer.
Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Pär Ove Bergqvist här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Asä
Bjelkeby, Jöhän Läger, Peter Mälmsten, Anitä Sändell öch Li Zäkrissön deltägit.

Lärs Wikström

Pär Ove Bergqvist
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