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Finansdepartementet

Yttrande Starkare kommuner - med
kapacitet att klara välfärdsuppdraget
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade remiss
Starkare kommuner – med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig bakom det remissyttrande som avges från
Sveriges Kommuner och Regioner med nedanstående kompletterande synpunkter.

Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län ställer sig bakom de synpunkter som Sveriges Regioner
och Kommuner lämnar i sitt yttrande över remissen med följande tillägg:

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

•

Staten behöver vara mer närvarande ute i landet. Det gäller såväl statliga
verk som servicefunktioner i vardagslivet såsom försäkringskassa,
skattemyndighet, och arbetsförmedling. Myndigheter behöver
utlokaliseras enligt ett mer jämlikt förhållningssätt där kommuner och
därmed regioner bör ha en större statlig närvaro. Att decentralisera staten
som institution kommer att öka den demokratiska aspekten och skapa
bättre förutsättningar för lokal och regional utveckling.

•

Universitet och högskolor är med undantag för filialer nästan uteslutande
placerade i större orter. Mindre kommuner har under lång tid försörjt
större kommuner med kompetens. Efter studietiden flyttar enbart en
mindre andel av studenterna tillbaka till sin hemkommun. Mindre
kommuner bör kompenseras för att de försörjer storstadsregioner och
större kommuner med kompetens.

•

För att stimulera kompetensförsörjningen i mindre kommuner framhåller
Region Jönköpings län det som viktigt att systemet med studielån bör ses
över. Studenter som väljer att flytta tillbaka till sin hemkommun bör
premieras och uppmuntras ekonomiskt.
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•

När beslut och uppdrag ges till landets regioner ska också, de fall det
påverkar kommunernas utveckling och verksamhet, konsekvensanalyser
göras före beslut som omfattar helheten.

•

Välmående företag är helt avgörande för en positiv utveckling i en
kommun eller region. Huruvida Sveriges kommuner även i framtiden ska
ha kapacitet att klara välfärdsuppdraget är helt beroende av i hur hög grad
de lyckas stimulera framkomsten av nya och växande företag. Regionen
kan konstatera att det här perspektivet tyvärr lyser med sin frånvaro i
Kommunutredningens slutbetänkande.
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