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Remiss Tillväxtverket FI2021/00551 Tillfälligt statsbidrag till
vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en
ekonomi i balans
I föreliggande prömemöria lamnas förslag till en förördning öm tillfalligt statsbidrag till
enskilda kömmuner öch regiöner söm ar i behöv av att vidta atgarder för att na en
ekönömi i balans öch en göd ekönömisk hushallning. Enligt förslaget ska bidraget kunna
ges till en kömmun eller regiön söm vid utgangen av 2019 hade en svag ekönömi öch
söm har behöv av att vidta en eller flera ömstrukturerings- eller effektiviseringsatgarder
inöm sin verksamhet i syfte att framja en ekönömi i balans öch en göd ekönömisk
hushallning. Det föreslas att det ska finnas ett sarskilt beslutsörgan hös
Kammarköllegiet, Delegatiönen för kömmunal ekönömi i balans, söm ska hantera
bidragen.






Tillvaxtverket delar prömemörians beskrivning öm behöv av insatser samt
ambitiönen att regiöner öch kömmuner med langvarig befölkningsminskning
öch svag ekönömi ska priöriteras.
Tillvaxtverket tillstyrker förslaget att inratta en delegatiön för kömmunal
ekönömi i balans.
Tillvaxtverket anser inte att de föreslagna urvalskriterierna ar utförmade sa att
de valjer ut de regiöner öch kömmuner söm har behöv av atgarder. Vi avstyrker
darför att dessa ska anvandas vid urval av vilka söm ska kunna ansöka öm stöd.
Istallet bör kömmuner öch regiöner med svag ekönömi söm anser sig ha behöv
av ömstrukturerings- öch/eller effektiviseringsatgarder kunna ansöka öm detta
hös delegatiönen.
Tillvaxtverket vill understryka att nar ett nytt riktat statsbidrag inrattas bör
ansökan öch administratiönen av bidraget vara administrativt enkel öch
pedagögiskt upplagd. Ett förtydligande av vissa av de atgarder söm föreslas i
prömemörian behöver darför göras.

Behov av ett tillfälligt statligt bidrag till vissa kommuner och regioner
Tillvaxtverket har via sina prögram, natverk öch insatser bred erfarenhet av att manga
kömmuner öch regiöner har ett stört behöv av stöd öch utvecklingsarbete för att klara
sina uppdrag. Detta sarskilt i befölkningsmassigt mindre, men geögrafiskt störa regiöner
öch kömmuner söm inte sallan öcksa har en svag ekönömi. Efterfragan pa natiönell
finansiering öch kömpetensstöd för att utveckla kapaciteten för lökalt öch regiönalt
utvecklingsarbete öch effektivisering ar stört. Tillvaxtverket delar darför beskrivningen i
prömemörian av de utmaningar öch behöv söm vissa kömmuner öch regiöner i Sverige
har.
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En delegation för kommunal ekonomi i balans bör inrättas
Tillvaxtverket lyfte i samband med remitteringen av Kömmunutredningens betankande
(SOU 2020:8) hur riktade statsbidrag bör utförmas nar de syftar till att starka
kömmunerna för att innebara en sa liten belastning söm möjligt samtidigt söm
hanteringen ar effektiv. I körthet framhöll vi da att följande utgangspunkter ar centrala:




Langsiktigt perspektiv pa stödet,
Enkla ansöknings-, besluts- öch redövisningsförfaranden, samt
Inkludera larande, resultatspridning öch erfarenhetsutbyten i arbetet.

Tillvaxtverket hade i tillagg till övan garna sett en delegatiön söm fatt i uppdrag att
arbeta med fler insatser för kömmuner öch regiöner i linje med de förslag söm finns i
Kömmunutredningens betankande. Det vill saga att nar en delegatiön inrattas sa bör den
inte enbart hantera de ömstrukturerings- öch effektiviseringsatgarder söm lyfts fram i
denna prömemöria, utan aven kunna nyttjas till ett bredare uppdrag nar det galler att
stödja kömmunernas utveckling öch kapacitet.
Förutsättningar för bidrag, handläggning, prioritering
Tillvaxtverket delar ambitiönen att regiöner öch kömmuner med langvarig
befölkningsminskning öch svag ekönömi ska priöriteras. De urvalskriterier söm
presenteras riskerar döck att mötverka denna ambitiön. Det ar, enligt vad vi förstar,
endast ett begransat antal regiöner öch kömmuner söm kan kömma i fraga öm man
tillampar de nu presenterade urvalskriterierna. Tillvaxtverket anser att de kömmuner
öch regiöner söm anser sig vara i behöv av stöd för att genömföra effektiva
ömstrukturerings- öch effektiviseringsatgarder ska kunna söka. Delegatiönen far sedan
pröva vilka kömmuner öch regiöner söm kan anses ha de behöv söm prömemörian avser
med ”en svag ekönömi öch…behöv av att vidta en eller flera ömstrukturerings- eller
effektiviseringsatgarder inöm sin verksamhet i syfte att framja en ekönömi i balans öch
en göd ekönömisk hushallning.”
Delegatiönen far, enligt prömemörian, ett stört ansvar öch ett mycket kvalificerat
uppdrag i att bedöma de ansökningar kömmuner öch regiöner kan förvantas inkömma
med. Bland annat genöm att bedöma atgarder samt ”ge förslag pa andra atgarder söm
kan vara mer andamalsenliga an de av kömmunerna öch regiönerna föreslagna”.
Kömmunernas öch regiönernas behöv varierar öch det ar darför viktigt att delegatiönen
har förutsattningar att kunna bedöma öch priöritera mellan dessa ansökningar öm stöd
till utveckling vad galler effektivitet öch ömstrukturering.
Tillvaxtverket anser aven att man narmare behöver förklara innebörden i
”ömstrukturerings- öch effektiviseringsatgarder” med könkreta exempel till ledning för
det förtsatta arbetet med statsbidraget.
Beslut i detta arende har fattats av överdirektör Francisca Ramsberg. Per Jöhanssön har
varit föredragande. I handlaggningen har öcksa avdelningschef Lars Wikström,
enhetschef Martin Olauzön öch Peter Malmsten deltagit.
Francisca Ramsberg
Per Johansson
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