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Ior Berglund, kommundirektör 
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Kommunkontoret, Herrljunga kommun 
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KS § 96 DNR KS 91/2020 950 

 

Yttrande över promemorian En utvecklad organisation för lokal 
statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser 

 

Sammanfattning 
Herrljunga kommun har inbjudits att yttra sig över promemorian En utvecklad 

organisation för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser. 

Utredningens uppdrag är bland annat att föreslå platser där nya servicekontor bör 

etableras under perioden 2020-2022. Servicekontoren ger service och 

information till privatpersoner och företag avseende Försäkringskassans, 

Pensionsmyndighetens och Skatteverkets tjänster.  

 

Utredningen föreslår bland annat att nya kontor under 2020 bör öppnas i 

Storuman, Torsby, Vansbro, Åsele, Stockholm, Göteborg, Malmö och 

Ulricehamn. Förvaltningen har inget att erinra mot förslaget, men anser att det 

under åren 2021-2022 bör öppnas fler kontor i landsbygdskommuner med liten 

eller ingen statlig lokal service. Vidare anser förvaltningen att modellen som 

ligger till grund för analysen av tänkbara etableringsplatser för servicekontor bör 

ta större hänsyn till befolkningsmässiga faktorer som andel äldre och företagare. 

Anledningen är att äldre har störst behov av fysiska möten med myndigheter 

samt att företagare ska ha god tillgång till service från Skatteverket.  

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse i ärendet daterad 2020-04-14 

Förslag till remissvar 

Remissmissiv från Finansdepartementet daterat 2020-03-26 

Promemorian En utvecklad organisation för lokal statlig service – delredovisning 

avseende lämpliga platser 

 
Förslag till beslut 
Förvaltningens förslag till beslut: 

 Förslag till remissvar godkänns och förvaltningen uppdras att skicka det 

till Finansdepartementet. 

 Paragrafen justeras omedelbart. 

 

Ordföranden föreslår att ordet ”förvaltningen” ersätts med Herrljunga kommun i 

två meningar under rubriken 4.4 i yttrandet.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut med ordförandens 

ändringsförslag antas och finner att så sker.  

 

Ordföranden frågar om paragrafen justeras omedelbart och finner att så sker.  
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Fortsättning KS § 96 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Förslag till remissvar godkänns och förvaltningen uppdras att skicka det 

till Finansdepartementet (bilaga 1, KS § 96/2020-05-25). 

2. Ordet ”förvaltningen” ersätts med Herrljunga kommun i två meningar 

under rubriken 4.4 i yttrandet. 

3. Paragrafen justeras omedelbart.  

______ 

 
 

Expedieras till: 

 

 

Finansdepartementet 
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2020-05-25 

Vår beteckning KS 91/2020 950 
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Finansdepartementet 

fi.remissvar@regeringskansliet.se 

fi.ofa.sfo@regeringskansliet.se 

Svar på remiss av utredningen En utvecklad organisation för lokal statlig 
service – delredovisning avseende lämpliga platser 

Herrljunga kommun har inbjudits att yttra sig över promemorian En utvecklad organisation 

för lokal statlig service – delredovisning avseende lämpliga platser och väljer att lämna 

följande synpunkter. Synpunkterna följer utredningens disposition.   

4.2 Utgångspunkter för val av platser 
Herrljunga kommun anser att områdeskategorin ”Orter som särskilt drabbats av 

nedläggningar av annan statlig verksamhet” riskerar att missgynna kommuner som redan har 

låg eller ingen lokal statlig service och som inte särskilt drabbats av nedläggning av annan 

statlig verksamhet. Om områdeskategorin i fråga ges stor tyngd kan etablering av nya 

servicekontor på platser som särskilt drabbats av nedläggning av annan statlig verksamhet ske 

på bekostnad av kommuner som aldrig eller under en lång period inte haft lokal statlig 

närvaro. Herrljunga kommun vill dock understryka att ovan förda resonemang inte ska tolkas 

som att kommunen avstyrker förslaget att etablera ett servicekontor i Ulricehamn.  

Vidare anser Herrljunga kommun att de fyra områdeskategorier som utredningen anser ska 

utgöra grunden i analysen av lämpliga platser för etablering av nya servicekontor inte i 

tillräcklig utsträckning tar hänsyn till servicekontorens målgrupper. Kommunens uppfattning 

är att demografiska faktorer, som exempelvis andelen äldre och vissa funktionshindrade, ska 

ges större tyngd i analysen av lämpliga platser för etablering av servicekontor, eftersom dessa 

befolkningsgrupper jämfört med andra grupper är i större behov av fysiska möten för sina 

kontakter med myndigheter. Även faktorer som andelen företagare bör tas i beaktande vid val 

av platser för nya servicekontor för att säkerställa god tillgång till service avseende 

Skatteverkets verksamhet. Om utredningen håller fast vid de fyra områdeskategorierna anser 

Herrljunga kommun att valet av platser för etablering av servicekontor inom kategorierna i 

större utsträckning ska baseras på ovannämnda demografiska faktorer. 

4.3 Förslag på kort sikt 
Herrljunga kommun har inget att erinra mot förslaget att nya servicekontor under 2020 bör 

inrättas i Storuman, Torsby, Vansbro, Åsele och Ulricehamn. Med tanke på att fem av åtta 

platser där utredningen föreslår att nya servicekontor ska inrättas under 2020 är belägna i 

landsbygdskommuner har kommunen inte heller något att erinra mot att nya kontor föreslås 

öppnas i Stockholm, Göteborg och Malmö. Däremot anser Herrljunga kommun att det under 
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åren 2021-2022 bör öppnas fler servicekontor i landsbygdskommuner med liten eller ingen 

statlig lokal service. 

4.4 Bedömning om utbyggnaden på längre sikt 
Herrljunga kommun anser att det finns skäl att inom beslutad kostnadsram överväga en större 

satsning på nya servicekontor i gles- och landsbygdsområden än vad som diskuterats i tidigare 

utredningar, och går därmed något längre än utredningens förslag. Herrljunga kommun delar 
dock utredningens uppfattning att nätet av servicekontor bör svara upp mot faktiska behov. 

Herrljunga kommun anser att konceptet flexikontor är ett bra sätt att hantera ett något 

begränsat  ”kundunderlag” i gles- och landsbygd. En annan möjlighet är mobila kontor, som 

bland annat Polismyndigheten använder sig av. 

HERRLJUNGA KOMMUN 

Gunnar Andersson Ior Berglund 

Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 

Bilaga 1, KS § 96/2020-05-25




