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Yttrande över P En utvecklad organisation för
lokal statlig service - delredovisning avseende
lämpliga platser
Arbetsgivarverket begränsar sina yttranden till frågor av statlig arbetsgivarpolitisk
karaktär.

Promemorian består av två utförligaredovisningardels av dagens situation
avseende servicekontorensverksamhet och uppdrag, dels av tidigare
utredningsarbete och uttalanden samt därefter ett kapitel med överväganden och
förslag.
Arbetsgivarverket avstår fi'ån att lämna synpunkter på de två första delarna.
Avseende kapitlet 4 Överväganden och förslag vill vi inledningsvishänvisa till
följande; Arbetsgivarverket har i ett tidigare remissvar lämnat synpunkter på de
förslag som presenterades i betänkandet Statliga servicekontor - mer service på
fler platser (SOU 2018:43). Med utgångspunkt jfrån den arbetsgivarpolitiska
delegeringen och ramanslagsmodellen var Arbetsgivarverket i remissvaret
tveksamt till förslaget om att ett exakt antal kontor ska öppnas och att det anges
var dessa bör lokaliseras. Arbetsgivarverket ställde sig bakom Statens
servicecenters uppfattning om att regeringen inte i detalj bör styra var nya
servicekontor ska öppna, utan att myndigheten far utrymme att avgöra på vilka
orter som de nya kontoren bör öppna eller om befintligakontor bör utökas. Ett
regeringsbeslutom lokaliseringenav servicekontorenskulle enligt
Arbetsgivarverket iimebära en detaljstyrning som riskerar att leda till
ineffektivitet.

I promemorians avsnitt 4. 1 Förutsättningar för analysen redovisas tydligt de
svårigheter som finns för att lämna konkreta förslag på lokaliseringar av
servicekontor och i nästa avsnitt 4.2 Utgångspunkter för val av platser redovisas
faktorer, bl.a. fömtsättningar för kompetens- respektive lokalförsörjning.
Arbetsgivarverkethar inget att invända mot dessa avsnitt och inte heller mot
förslagen och bedömningar i avsnitt 4. 3 Förslag på kort sikt Det är uppenbart att
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många föränderliga faktorer och överväganden krävs.
Mot den bakgrunden anser Arbetsgivarverket att det utförliga underlag och de
förslag som redovisas ska granskas och analyseras, ur ett verksamhets- och ett
arbetsgivarperspektiv, av berörda myndigheter som tillsammans med Statens
servicecenterbör avgöra var sendcekontor bör etableras.
Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Gunnar Holmgren.

I den slutliga handläggningen deltog kommunikationschefLars Andrén, rådgivare
Ana Gnospelius och utredare Robert Cloarec, föredragande.
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