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Remissvar – Ökad statlig närvaro i Härnösand (SOU
2019:33)
Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft genom utförande av
insatser inom såväl näringslivspolitiken, som den regionala tillväxtpolitiken som den
sammanhållna landsbygdspolitiken. Detta gör myndigheten genom att skapa bättre
förutsättningar för företagande och attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.
Tillväxtverket har i uppdrag att främja ett aktivt regionalt tillväxtarbete i länen samt att i
det arbetet utveckla och förbättra förutsättningarna för dialog, samarbete och lärande
mellan olika relevanta aktörer på nationell, regional och lokal nivå.
Tillväxtverket ska svara på remissen angående Ökad statlig verksamhet i Härnösand, SOU
2019:33. Utredningen redogör för Härnösands förutsättningar att ytterligare ta emot
arbetsuppgifter från myndigheter som i dag är baserade i Stockholms län. I betänkandet
har utredaren avgränsat sig till tre olika typer av myndigheter:
 Utvidgning av verksamhet hos myndigheter som i dagsläget har närvaro i
Härnösand
 Verksamhet hos andra myndigheter som kan bidra till utveckling av befintliga
kluster i Härnösand
 Verksamheter som i dag inte finns i Härnösand men som kan bilda grund för
nya kluster

Sammanfattning




Tillvaxtverket delar utredningens bedomning att statlig narvaro ar viktig och bor
ses som en strategisk fraga for utveckling.
Klusterutveckling i samspel med existerande verksamhet pa orten ar av sarskild
betydelsefull for den lokala och regional arbetsmarknaden.
Tillvaxtverket delar betankandets uppfattning om vikten av de
konsekvensanalyser som utredningen foreslar.

Statlig närvaro bör ses som en strategisk fråga för utveckling
Tillvaxtverket vill framhalla att statliga myndigheters tillganglighet och narvaro i landets
olika delar ar av stor betydelse for den aktuella kommunens och regionens mojligheter
till tillvaxt och utveckling liksom for den aktuella ortens attraktivitet.
Av betankandet framgar att myndigheternas narvaro i Vasternorrland ar viktig, sarskilt
da antalet statliga tjanster i Vasternorrland under en langre period har minskat.
Tillvaxtverket ser darfor positivt pa att betankandet lyfter fram statliga myndigheters
narvaro som en strategisk fraga for tillvaxt och utveckling.
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Tillvaxtverket staller sig vidare bakom utredningens bedomning att klusterutveckling
och utvidgning av existerande myndigheter bor ses som en viktig resurs i den
kommunala och regionala utvecklingen. En lokalisering av statlig verksamhet kan, om
den samspelar val med existerande statliga verksamheter, kommunens och regionens
verksamheter, lokalt naringsliv och andra aktorer, bli en del av ett regionalt kluster som
framjar den lokala arbetsmarknaden och Harnosands utveckling.

Konsekvensanalyser är viktiga
I betankandet foreslas att konsekvensanalyser av tankbara lokaliseringar av statlig
verksamhet ska genomforas. Dessa ska omfatta verksamhetsmassiga, ekonomiska och
personella konsekvenser av det planerade beslutet pa sikt. Vidare framhalls att
alternativa mojligheter genom utveckling eller rationalisering av den befintliga
verksamheten i kommunen ska belysas i de foreslagna konsekvensanalyserna.
Tillvaxtverket vill understryka vikten av de konsekvensanalyser som utredningen
foreslar. For att uppna de onskvarda resultaten av en lokalisering av statlig verksamhet
ar ett val berett beslutsunderlag av storsta vikt.
Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Lars Wikström. Filip Ingelström har
varit föredragande. I handläggningen har också enhetschef Martin Olauzon deltagit.

Lars Wikström
Filip Ingelström
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