
 

  
YTTRANDE 
  

 
Diarienummer 

 
Sida 

2018-09-04 
  

101-22380-2018 1(1) 

  Regeringskansliet 

Finansdepartementet 

fi.remissvar@regeringskansliet.se 

 
 

 

 

Postadress: 
Länsstyrelsen Västra Göta-
lands län  
403 40 Göteborg  

 

 Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
010-224 40 22 (fax) 

Webb: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se 

 

Betänkandet SOU 2018:43 Statliga servicekontor – mer service 
på fler platser 

(Fi2018/02198/SFÖ) 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över betänkandet Statliga service-

kontor- mer service på fler platser.  

Synpunkter på betänkandets förslag 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län instämmer i huvudsak i Servicekontorsutred-

ningens förslag och bedömningar.  Vi välkomnar ambitionen att inrätta fler service-

kontor och att skapa en sammanhållen organisation för vissa statliga myndigheters 

lokala besöks- och serviceverksamheter.  

I delbetänkandet Servicekontor i ny regim (SOU 2017:109) bedömer utredningen 

att servicekontoren i den nya serviceorganisationen inledningsvis bör vara organi-

satoriskt indelade i fyra regioner. I samma delbetänkande skriver utredningen 

emellertid att organisationen kan komma att behöva justeras om Indelningskom-

mitténs då ännu inte presenterade förslag genomförs.  Sedan delbetänkandet lämna-

des har Indelningskommittén presenterat ett huvudförslag om sex geografiska om-

råden för ett antal statliga myndigheter Någon uppföljning av resonemanget från 

delbetänkandet görs emellertid inte i huvudbetänkandet från Servicekontorsutred-

ningen. Här hade Länsstyrelsen i Västra Götalands län önskat ett klargörande kring 

hur servicekontorens regionala organisation förhåller sig till det nu presenterade 

förslaget från Indelningskommittén och till behovet av en samordnad stat på reg-

ional nivå.  

Om Indelningskommitténs förslag till samordnad geografisk indelning för statliga 

myndigheter genomförs, delar vi Indelningskommitténs bedömning att statliga 

myndigheter som tillämpar regional indelning bör anpassa indelningen till den ge-

mensamma geografin.   

Detta yttrande har beslutats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze, efter föredrag-

ning av utredaren Henrik Frykman. I den slutliga handläggningen har Mikael Cull-

berg, chef för länsledningens kansli, deltagit.  

Lisbeth Schultze 

   Henrik Frykman 

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.  
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