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Dnr  2017/531» é

Motion om  statens  närvaro i Sala

INLEDNING
Viktor Kärvinge (S) inkom den 24 april  2017  med rubricerad motion. Motionären fö-

reslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens får i uppdrag att verka
för att kontakter tas för kommunens räkning där Sala kommun visar intresse för att
kunna ta del av den omlokalisering som sker av statliga myndigheter.

Beredning

Bilaga KS 2018/ 53/ 1, motion från Viktor Kärvinge [S)

Bilaga KS  2018/ 53 /2, yttrande från kommunstyrelsens förvaltning
Bilaga KS  2018/ 53  /  3, yttrande kommunstyrelsens ordförande

Yrkanden

Carola Gunnarsson (C] yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk—
tige beslutar

ät anse motionen besvarad.

Ulrika Spårebo (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäk-

tige beslutar

at_t bifalla motionen

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Ulrika Spårebos (S] yrkande
och finner sitt eget yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

at_t anse motionen besvarad.

Reservation

Ulrika Spårebo  [S], Camilla Runerås [S] reserverar sig mot beslutet till förmån för
Ulrika Spärebos (S] yrkande.

Utdrag

kommunstyrelsen
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Just  ra des sig /' Utdragsbestyrkande
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Motion

Kommunfullmäktlge i Sala komm-un

Väckes av: Viktor Kärvinge

Motion om att statens närvaro iSala

Hela Sverige" måste  leva.

Sala är utpräglad landsbygd men ändå nära storstadsregionen. Regeringen har påtalat behovet av att

staten måste finnas representerad även utanför storstäderna. Detta för att upprätthålla acceptansen

för myndigheterna men även för att avlasta Stockholm och utveckla landsbygden.

Utflyttningen av myndigheter/statliga verk] bolag skulle innebära att en viktig inflyttning sker-till de

städer som blir föremål för etableringarna. Sala behöver vara en av dessa städer.

Sala ligger på dagspendlingsavständ från inte bara Stockholm utan  flera  viktiga städer och regioner.

Sala är och kan bli ännu mer attraktivt för bostadsbyggande med gång/cykelavstånd till tågstationen.

Sala har eller kan skapa attraktiva tomter för etablering avmyndigheter— eller andra

Organisationer/företag. Det finns till och med mer eller mindre tomma" hus i bästa tänkbara läge.

Sala behöver växa. Sala har en vision om att vi ska vara  25000  innevånare-'är 2024.

Kommunfullm'äktlge'föreslås besluta:

att kommunstyrelsen får i uppdrag att verka för att kontakter tas för kommunens räkning där Sala

kommun visar intresse för att kunna ta del av den omlokalisering som sker av statliga myndigheter.

rr .
Sala 12 apri12017

Viktor Kärvinge (S)
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YTTRANDE
Motion  2017/53 1  — Statens  närvaro i Sala

BAKGRUND

Rubricerad motion har inkommit från Viktor Kärvinge (S).

Motionären yrkar;

'  att kommunstyrelsen får i upp drag att! verka för att kontakter tas för kommunens

räkning där Sala kommun visar intresse för att kunna ta del av den omlokalisering som

sker av statliga myndigheter.

I sin skrivelse hänvisar motionären bland annat till att regeringen påtalat behovet av att staten

måste finnas representerad även utanför storstäderna, att acceptansen för myndigheterna

behöver upprätthållas likväl som att Stockholm behöver avlastas och landsbygden utvecklas.

Vidare framför motionären att Sala ligger på dagpendlingsavstånd från Stockholm och flera

viktiga städer och regioner samt att Sala har eller kan skapa attraktiva tomter för etablering.

YTTRANDE

Statliga myndigheter som t ex Arbetsförmedling, Försäkringskassan och Skatteverket är viktiga

statliga samhällsfunktioner som idag finns representerade med fysiska kontor för service till

Sala kommuns medborgare.

Bedömningen är att det är viktigt att den utlokaliserade verksamhet som statliga myndigheter

bedriver i Sala behålls och att den är tillräcklig i förhållande till behovet och till de prioritering-

ar i övrigt som kommunen behöver göra i fråga om tillväxt.

SALA  KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Jane Allansson

Kommunstyrelsens förvaltning Växel:  0224-74  70 OEI Utredare

Box 304 Fax:  0224488  50 jane.allansson©sala.se

733 25  Sala knmmun.infn@sala.se Direkt:  0224—74  7O 13

www.sala.se
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Svar på motion om statens närvaro i Sala

Viktor Kärvinge [S) inkom den 24 april  2017  med rubricerad motion. Motionären

föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

' att kommunstyrelsen fåri uppdrag att verka för att kontakter tas för

kommunens räkning där Sala kommun visar intresse för att kunna ta del av

den omlokalisering som sker av statliga myndigheter.

Motionären skriver att Sala är en utpräglad landsbygd men ändå nära

storstadsregionen.

Regeringen har påtalat behovet av att staten måste finnas representerad även

utanför storstäderna. Detta för att upprätthålla acceptansen för myndigheterna men

äVen för att avlasta Stockholm och utveckla landsbygden. Utflyttningen av

myndigheter] statliga verk/bolag skulle innebära att en viktig inflyttning sker till de

städer som blir föremål för etableringarna. Sala behöver vara en av dessa städer.

Motionären framför att Sala ligger på dagpendlingsavständ från Stockholm och flera

viktiga städer och regioner samt att Sala har eller kan skapa attraktiva tomter för

etablering.

Motionen har remitterats till kommunstyrelsens förvaltning för yttrande.

-  Av yttrandet framgår att statliga myndigheter som t ex Arbetsförmedlingen,

Försäkringskassan och Skatteverket är viktiga statliga samhällsfunktioner som idag

finns representerade med fysiska kontor för service till Sala kommuns medborgare.

Min uppfattning är att statens lokala närvaro är utomordentligt viktig för att ge en

god service till medborgarna men också som motionären skriver för att upprätthålla

acceptansen för myndigheterna och avlasta storstadsområdena och utveckla

landsbygden. Diskussionerna om statens lokala närvaro i vår kommun har varit

många under de gångna åren. Idag finns såväl Arbetsförmedlingen,

Försäkringskassan och Skatteverket representerade lokalt genom en

samlokalisering i gemensamma lokaler. Dessutom finns Polismyndigheten och

Kriminalvården representerade i vår kommun. Detta är en styrka. Utifrån mitt

perspektiv är det viktigt att kraftfullt arbeta för att bevara dessa som ger såväl

service till medborgarna som skapar arbetstillfällen.

SALA KOMMUN Besöksadress: Stora Torget 1 Carola Gunnarsson

Kommunstyrelsen Växel:  0224-74  70 00 Kommunstyrelsens ordförande

Box 304 Fax:  0224-183  50 :arula.gunnarsson@saIa.se

733 25  Sala komrnun.infu@sala.se Direkt:  0224—74  71 [in

www.sala.5e
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Kommunstyrelsen

Glädjande nog har Kriminalvården nyligen beslutat att ytterligare förstärka sin

närvaro i kommunen genom att permanenta det tillfälliga häkte som funnits här

under drygt två år. Detta trots motstånd från såväl den politiska ledningen i Västerås

som andra aktörer.

Från regeringens sida har man uttalat en ambition att flytta ut statlig verksamhet

från Stockholmsområdet till andra delar av Sverige. Vi kan dock konstatera att man i

huvudsak valt att flytta till andra större städer i vårt land, exempelvis Göteborg. Som

ett undantag kan nämnas Botkyrka, men det är tveksamt om det kan kallas en

utlokalisering när man fortfarande kan ta tunnelbana dit från Sergels torg.

I dagarna har Indelningskommittén presenterat sitt förslag när det gäller den

statliga regionala myndighetsstrukturen i vårt land. Utredningen kommer att få

konsekvenser för såväl lokalisering av regionala myndighetskontor som arbetssätt

framöver. En febril aktivitet pågår just nu i landets residensstäder för att påvisa att

just de är den bästa lokaliseringsplatsen för myndigheternas regionala kontor.

Varje kommunledning utnyttjar naturligtvis de möjligheter som finns i olika

sammanhang att lyfta fram den egna kommunens fördelar och potential. Så har även

jag gjorti många samtal med ansvariga ministrar. Samtalen måste dock präglas av

'  realism. Förutsättningarna för att Sala kan bli lokaliseringsort för ett utflyttat

myndighetskontor bedömer jag som liten.

Det som vi däremot måste ha fokus på är att få möjlighet att behålla och förstärka

den polisiära närvaron, att få behålla arbetsförmedlingens lokalkontor,

försäkringskassan och skatteverket. Jag bedömer att det är viktigast för våra

medborgare och företagarna i vår kommun.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet föreslår att

kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar

att anse motionen besvarad.

'\

Carola Gunnarsson [C  )
Kommunstyrelsens or örand


