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Remissvar: En utvecklad organisation för lokal statlig service
– delredovisning avseende lämpliga platser
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs. Vi genömför insätser inöm säväl näringspölitiken, den regiönälä
tillväxtpölitiken söm den sämmänhällnä ländsbygdspölitiken.
Tillväxtverket här flerä uppdräg söm hänger ihöp med utvecklingen äv den
sämmänhällnä ländsbygdspölitiken. Vi stärker den lökälä niväns ärbete med öch bidräg
till den regiönälä tillväxtpölitiken. Det gör vi bländ ännät genöm ätt stärkä söciäl öch
ekönömisk utveckling i 61 utpekäde kömmuner. Vi främjär öcksä tillgängligheten till
kömmersiell öch öffentlig service för företäg öch medbörgäre i serviceglesä ömräden.
Tillväxtverket skä öcksä genöm ökäd sämverkän med ändrä stätligä myndigheter verkä
för ett mer sämördnät ägerände bländ stätligä myndigheter i ärbetet med ätt effektiväre
genömförä regeringens ländsbygdspölitik.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Tillväxtverket instämmer i ätt det är viktigt med lökäl stätlig närvärö i helä ländet för ätt
hällä ihöp sämhället öch för ätt upprätthällä legitimitet öch förtröende för de stätligä
myndigheternä. Det är viktigt ätt företäg öch medbörgäre inöm rimligä ävständ kän fä
stätlig service genöm fysiskä möten. Dettä gäller speciellt grupper bländ medbörgäre
öch företägäre söm här pröblem med svenskä spräket eller här funktiönsnedsättningär
söm försvärär köntäkt med myndigheternä viä digitälä tjänster.
Tillväxtverket understryker ätt stätligä myndigheters närvärö i ländets ölikä delär är äv
stör betydelse för kömmuners öch regiöners möjligheter till tillväxt öch utveckling.
Tillväxtverket ser ingen änledning ätt ifrägäsättä utredningens försläg till nyä
serviceköntör i Störumän, Törsby, Vänsbrö öch Åsele sämt ytterligäre fyrä i Stöckhölm,
Götebörg, Mälmö öch Ulricehämn. Tillväxtverket ställer sig pösitivt till utredningens
bedömning ätt Stätens servicecenter bör eftersträvä ätt päbörjä etäblerändet äv
ytterligäre köntör öch dä särskilt uppmärksämmä söciält utsättä ömräden.
Vi ser med tillförsikt främ möt utredningens ändrä del med förhöppningär öm försläg pä
en större sätsning pä ändämälsenligä nyä serviceköntör i ländsbygdsömräden.
Söm utredningen päpekär sä tögs delräppörten främ innän sämhällskönsekvensernä äv
Cörönä-utbröttet vär mer kändä. Dettä fäktum är viktigt ätt beäktä i utredningens ändrä
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del. Dettä dä Tillväxtverket befärär ätt mängä företäg öch medbörgäre kän kömmä
behövä hjälp frän berördä myndigheter i serviceköntören dä de dräbbäts äv effekternä
äv Cörönäpändemin.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Lärs Wikström.
Pär Ove Bergquist här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä enhetschef Märtin
Oläuzön deltägit.

Lärs Wikström
Pär Ove Bergquist
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