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Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU 2019:33)
Remiss från Finansdepartementet
Remisstid 24 februari 2020
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Finansdepartementet har remitterat utredningen Ökad statlig närvaro i Härnösand
(SOU 2019:33), till Stockholms stad för yttrande. Bakgrunden till utredningen är
regeringens arbete med att stärka den statliga närvaron i hela landet. Statskontorets
rapport Statliga myndigheters lokalisering – Ett samlat underlag från 2016, är en
viktig utgångspunkt som pekar på att statliga myndigheter är ojämnt fördelade över
landet. Rapporten visar även att antalet statliga arbetstillfällen ökade mest i
Stockholms län under perioden 2008-2014, medan de minskade mest i
Västernorrlands län. Sedan dess har ytterligare statliga arbetstillfällen försvunnit från
i synnerhet Härnösand. Bland annat omlokaliserades Mittuniversitetets campus
Härnösand till Sundsvall höstterminen 2016. Även Arbetsmiljöverket och
Migrationsverket har avvecklat sina verksamheter i Härnösand.
En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka den
statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla arbetsuppgifter från flera
myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla gemensamma lokaler med
gemensam kontorsservice i Härnösands kommun för dessa uppgifter.
Utredningen föreslår att delar av verksamheter från fem olika myndigheter flyttas
till en kontorsgemenskap där Specialpedagogiska skolmyndigheten i Härnösand
fungerar som värdmyndighet. Förslaget omfattar ca 80 årsarbetskrafter och gäller
följande:






Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer
Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälsooch sjukvård
Skatteverkets verksamhet avseende registervård för de register som
myndighetens nuvarande verksamhet i Härnösand utgår ifrån
Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och
kommunikationsverksamhet
Verksamhet hos Kammarkollegiet som berör auktorisation av tolkar och
översättare.

Beredning
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Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret bedömer att förslaget inte har någon påverkan på stadens
verksamheter.
Mina synpunkter
Remissen konstaterar de utmaningar som finns vid en omlokalisering på kort och
lång sikt. Tidigare flyttar av myndigheter har dels varit kostsamma och drabbats av
kompetensförlust. Remissen tar dock höjd för tidigare erfarenheter av omlokalisering
vilket är positivt. När en myndighet omlokaliseras eller en ny bildas är det av stor
vikt att det även prövas om den kan placeras i något av Sveriges utsatta områden, för
att öka underlaget för handel och service och därmed kunna öka tryggheten.
Förslaget om omlokalisering bedöms, i det aktuella fallet, inte påverka stadens egna
verksamheter och således tillstyrker jag förslaget. I övrigt hänvisar jag till
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
Remissen besvaras med hänvisning till vad som sägs i stadens promemoria.

Stockholm den 4 december 2019
ANNA KÖNIG JERLMYR
Bilaga
Remissen
Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
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Remissammanställning
Ärendet

Finansdepartementet har remitterat utredningen Ökad statlig närvaro i Härnösand
(SOU 2019:33), till Stockholms stad för yttrande. Bakgrunden till utredningen är
regeringens arbete med att stärka den statliga närvaron i hela landet. Statskontorets
rapport Statliga myndigheters lokalisering – Ett samlat underlag från 2016, är en
viktig utgångspunkt som pekar på att statliga myndigheter är ojämnt fördelade över
landet. Rapporten visar även att antalet statliga arbetstillfällen ökade mest i
Stockholms län under perioden 2008-2014, medan de minskade mest i
Västernorrlands län. Sedan dess har ytterligare statliga arbetstillfällen försvunnit från
i synnerhet Härnösand. Bland annat omlokaliserades Mittuniversitetets campus
Härnösand till Sundsvall höstterminen 2016. Även Arbetsmiljöverket och
Migrationsverket har avvecklat sina verksamheter i Härnösand.
En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öka den
statliga närvaron i Västernorrlands län genom att samla arbetsuppgifter från flera
myndigheter i Stockholms län och tillhandahålla gemensamma lokaler med
gemensam kontorsservice i Härnösands kommun för dessa uppgifter.
Utredningen föreslår att delar av verksamheter från fem olika myndigheter flyttas
till en kontorsgemenskap där Specialpedagogiska skolmyndigheten i Härnösand
fungerar som värdmyndighet. Förslaget omfattar ca 80 årsarbetskrafter och gäller
följande:






Skolverkets verksamhet avseende lärarlegitimationer
Delar av Socialstyrelsens verksamhet avseende legitimationer inom hälsooch sjukvård
Skatteverkets verksamhet avseende registervård för de register som
myndighetens nuvarande verksamhet i Härnösand utgår ifrån
Delar av verksamheten avseende Sidas strategi för informations- och
kommunikationsverksamhet
Verksamhet hos Kammarkollegiet som berör auktorisation av tolkar och
översättare.

Beredning
Ärendet har remitterats till stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2019 har i
huvudsak följande lydelse.
Stadsledningskontoret vill först understryka att tidigare erfarenheter av utlokaliseringarna av
statlig verksamhet från Stockholm till andra delar av landet inte har varit entydigt positiv.
Flyttar av myndigheter har visat sig vara mycket kostsam och kvaliteten i verksamheterna har
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påverkats negativt under en lång tidsperiod genom kompetensförlust och omställningar.
Därmed är stadsledningskontoret generellt tveksam till flytt av statliga arbetstillfällen från
Stockholms län. För att förstärka den statliga närvaron i övriga landet anser
stadsledningskontoret att det är bättre att utöka verksamheten i de myndigheter som redan
finns på många platser t.ex. försäkringskassan och polisen, samt att vid bildandet av nya
myndigheter överväga placeringar utanför storstadsområdena.
Föreliggande utredning tar dock tydligt sin utgångspunkt i tidigare erfarenheter av
omlokaliseringar av statlig verksamhet, vilket stadsledningskontoret anser är positivt.
Dessutom föreslår utredningen enbart att avgränsade verksamhetsdelar från fem olika
myndigheter omlokaliseras, inte hela myndigheter. Stadsledningskontoret bedömer även att
de föreslagna verksamheterna, i enlighet med utredningens intentioner, har förutsättningar att
bilda ett kluster för skol- och högskoleadministrativa frågor tillsammans med den
Specialpedagogiska skolmyndigheten och Överklagandenämnden för studiestöd, som redan
idag bedriver verksamhet i Härnösand. Stadsledningskontoret har därför inga större
invändningar mot utredningens förslag. Samtidigt behöver en beredskap finnas för att även
denna flytt kommer att innebära negativa omställningseffekter och ökade kostnader.
Stadsledningskontoret vill också något nyansera bilden av den statliga närvaron i olika län
genom att hänvisa till rapporten Kartläggning av statlig närvaro och service i länen - En
samlad delredovisning (2019:23). Ett regeringsuppdrag som nyligen sammanställts av
Länsstyrelsen i Örebro län. I absoluta tal mätt har Stockholms län det största antalet statliga
arbetsställen och arbetstillfällen. Vilket är en tydlig och viktig del i huvudstadsfunktionen.
När antalet statliga arbetsställen och sysselsatta relateras till antalet invånare blir dock bilden
annorlunda, med en jämnare spridning av andel arbetsställen och arbetstillfällen över landet.
Stadsledningskontoret bedömer att förslagen inte påverkar stadens verksamheter.
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